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De mossen van het Krengenbos en de Lugtenakkers 
 
Hans Wondergem 
 
Inleiding Het Krengenbos en de Lugtenakkers zijn twee hakhoutcomplexen gelegen in het polderlandschap direct achter de binnen-duinrand tussen Heemskerk en Castricum (zie Fig. 1). Beide bosjes zijn in het bezit van het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN), het Krengenbos sinds 1969 en de Lugtenakkers sinds 1978. Het Krengenbos (7 ha) ligt geïsoleerd in de Castricummerpolder en wordt in het zui-den begrensd door de Korendijk die tevens de gemeentegrens vormt. De graslanden aan de noordzijde tussen het bos en de Pol-derdijk worden eveneens beheerd met een botanische doelstelling. De rest van de om-geving wordt min of meer intensief agra-risch gebruikt, tussen het Krengenbos en de binnenduinrand ligt een kleinschalig tuinbouwgebied, aan de noord- en oostzij-

de bestaat het grondgebruik uit intensief grasland.  De Lugtenakkers (2 ha) liggen iets zuidelijker in het Heemskerker Noord-broek aan de Noordermaatweg ten noord-westen van het landgoed Marquette. Het is vrijwel geheel omsloten door bebouwing en erven, aan de west- en zuidzijde grenst het aan een volkstuincomplex en camping.   Het Krengenbos is bryologisch op de kaart gezet door Barkman in 1941 door zijn pu-blicatie over de mosflora van Alkmaar en omgeving in het Nederlandsch Kruidkun-dig Archief. Hierin is een overzicht opgeno-men van de vondsten van soorten uit de periode rond 1940. Barkman schrijft: ‘In het Krengenbos is vooral de epiphyten ve-getatie soortenrijk ontwikkeld; Thamno-
bryum alopecurum, Isothecium alopecuroi-
des vallen hier vooral op’ (Barkman 1941; 

Foto 1. Het Krengenbos vanaf de noordzijde in 2010, rechts het opgaande bos, links het hakhout (foto 
H.E. Wondergem). 
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Barkman & Meyer 1947). Sindsdien zijn er in de loop der tijd verschillende onder-zoeken geweest naar de mosflora van dit gebied, waarbij vanaf 1976 ook de Lugten-akkers zijn betrokken. De waarde als bos-groeiplaats is ook onderkend door de aan-wijzing als A-locatie van het Krengenbos samen met het landgoed Marquette bij Heemskerk als relict van inheemse bosge-meenschappen in de provincie Noord-Hol-land (Broekmeyer en Den Ouden 1997).   
Historie Het Krengenbos wordt aan de zuidzijde be-grensd door de Korendijk. De Maer- of Korendijk is voor Castricum van belang geweest als waterkering. De dijk is ver-moedelijk aangelegd in de tweede helft van de 12de eeuw en verbond de binnenduin-rand met de vroegere buurtschap Heem-stede, een zandrug in het binnen-delta-landschap van het Oer-IJ. De dijk be-schermde de Castricumse polder tegen het opstuwende water uit de Wijkermeer bij hoge waterstanden en zuidoostelijke wind. ‘Maer’ is waarschijnlijk een verbastering van maet of maat, dat hooiland betekent. In de dijk zit een doorbraak, het is niet be-kend wanneer deze precies is ontstaan, de 

oudste vermelding is op een kaart uit 1614 van Gerrit Dirksz. Langedijk. Het dijkwiel (de doorbraak) is duidelijk herkenbaar op opeenvolgende kaarten, o.a. op de kaart van J. Jansz. Dou uit 1680. In 2010 is het wiel min of meer in ere hersteld, nadat het in de loop der tijd was verland en uitein-delijk gebruikt als vuilstort (Mooij, 2010).  Het Krengenbos staat niet op de kaart van J. Janzsz. Dou uit 1680. Ook op de kaart van J. Rollerus, J.  Punt, J. Covens en C. Mortier uit 1737 van de Heerlijkheid van Castricum ontbreekt het Krengenbos, er zijn graslan-den weergegeven waar vee op staat gete-kend (zie Fig. 2). Op de topografische kaart van 1830-50 staat echter wel een boscom-plex waarbij het hele gebied tot aan de binnenduinrand was bebost, deze situatie was vrijwel onveranderd rond 1910 (zie Fig. 3). Het Krengenbos maakte deel uit van een circa 17 ha groot bos ten oosten van de Beverwijkerstraatweg. Het dateert dus op zijn vroegst uit de tweede helft van de 18de eeuw. Hiermee zijn de oudste sto-ven mogelijk 250 jaar oud.  
 De Lugtenakkers staan al wel als beplan-ting op de kaart van Dou uit 1680, het ligt geïsoleerd van het bos van het landgoed 

Figuur 1. Ligging van het Krengenbos en de Lugtenakkers. Kaart: TOP10NL (Kadaster, 2014). 
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Figuur 2. Uitsnede kaart 1737 "Heerlykheid Castricum" van Rollerus, Punt, Covens en Mortier, 1737.  

 
Figuur 3. Het Krengenbos en de Lugtenakkers rond 1910. Bron: Topografische atlas (Bonne).  



 
4 Buxbaumiella 108 (2017) 

Marquette, maar sloot wel aan op de bos-sen van de binnenduinrand, het Bickers-bos. De naam komt van de eigenaar, Jan Pieter Lugten uit de 16de eeuw. De naam Bickersbos komt van het schatrijke Am-sterdamse regentengeslacht Bicker uit de 16de eeuw, dat in het buurtschap Noord-dorp en omgeving diverse bezittingen had (Postema, Nieuwsbrief PWN). Het Bickers-bos omvatte rond 1850 circa 22 ha. Later wordt dit bos aangeduid als het Noorder-bos. De bosgroeiplaats van de Lugtenak-kers dateert dus minimaal uit het midden van de 17de eeuw en is daarmee ten minste een eeuw ouder dan het Krengenbos. De stoven in de Lugtenakkers zijn mogelijk meer dan 350 jaar oud, wat gezien de om-vang van een aantal aannemelijk is.  
 Het Krengenbos en de Lugtenakkers heb-ben nooit één aaneengesloten eenheid ge-vormd. Wel zijn ze via het binnenduinrand-bos met elkaar verbonden geweest, maar hiervan waren beide bossen gescheiden door de Beverwijkerstraatweg. Op de topo-grafische kaart van 1910 hebben de bossen nog dezelfde omvang als op de kaart uit 1830, zie Fig. 3. De topografische kaart uit 1951 laat echter zien dat de bossen zijn ge-isoleerd van de binnenduinrand en sinds-dien niet meer zijn gewijzigd.  
Geomorfologie en bodem Het Krengenbos ligt in een voormalige overstromingsvlakte van de Oer-IJ-delta. De Lugtenakkers liggen in een ondiep dal dat is ontstaan als natuurlijke watergang in de vlakte. De bodem bestaat in beide bos-jes uit kalkarme leek- of woudeerdgronden in zavel. In het Krengenbos verloopt de grondwatertrap van IV naar II van west naar oost, de Lugtenakkers hebben volgens de bodemkaart grondwatertrap IV (Rosing 1995). Binnen het Krengenbos ligt het maaiveld in de laagste delen op NAP -0,60 m, terwijl het hoogste deel de rug in het opgaande bos vormt op circa NAP +0,15 m. Het grootste deel van het maaiveld ligt ge-middeld tussen NAP -0,20 en -0,30 m. In de Lugtenakkers ligt het maaiveld iets lager en varieert van NAP -0,50 tot -0,80 m. In beide bosjes is het maaiveld gewijzigd door de aanleg van greppels, de greppelafstand 

varieert per perceel. In De Lugtenakkers zijn minder greppels aanwezig.  
Hydrologie Het Krengenbos is sinds 1995 geïsoleerd van de omringende polder, daarvoor was het peilbeheer gelijk aan dat in de om-ringende polder. Door stuwen ligt het peil circa 50 cm hoger dan het polderpeil. De laagst gelegen delen inunderen hierdoor ’s winters en in een belangrijk deel treedt een hoge verzadiging met grondwater op. Het niveau wordt op peil gehouden door het oppompen van dieper gebufferd grond-water via een pomp. Het zuidwestelijke deel ligt aanzienlijk droger en blijft ’s win-ters ook droog.  De Lugtenakkers lijken geen onafhankelijk peilbeheer te hebben en zijn aangesloten op het polderpeil van het Heemskerker Noordbroek.  
Beheer Beide boslocaties zijn reeds lange tijd als hakhout beheerd, voornamelijk bestaand uit es en plaatselijk zwarte els, grauwe wilg en schietwilg. Het Krengenbos dateert uit de 18de eeuw en is waarschijnlijk direct als hakhout aangelegd. Gezien de omvang van de stoven is dit een bestendig beheer ge-weest tot vermoedelijk de Tweede Wereld-oorlog. Daarna is het hakhoutbeheer ver-waterd. Eind jaren zestig is het in eigen-dom van de PWN gekomen. Aanvankelijk is er geen actief bosbeheer gevoerd. In 1979 is een deel op spaartelgen gezet en is actief Amerikaanse vogelkers verwijderd. Hier-door was het oorspronkelijke karakter van het essenhakhout zowel landschappelijk als ecologisch sterk gewijzigd. Aan de oost-zijde werd verdroging geconstateerd door verlaging van het oppervlaktewaterpeil in de omringende polder. In het drogere deel trad verruiging op (Greven, 1989). In 1989 werd door Greven geconstateerd dat de mosflora kwalitatief was verarmd en wer-den aanbevelingen voor de instelling van een consequent hakhoutbeheer geformu-leerd. Sindsdien is het gebied verdeeld in een aantal vakken waarbij een zevenjarige cyclus wordt aangehouden. Aan de west-zijde is een deel niet meer in hakhout-beheer genomen en dit heeft zich verder 
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ontwikkeld tot opgaand bos. Hiervan is het noordwestelijke deel het laagst gelegen, dit inundeert regelmatig, de rest van het opgaande bos is aanzienlijk droger. De Lugtenakkers dateren uit de 16de eeuw en hebben naar alle waarschijnlijkheid een continu hakhout beheer gekend. In 1978 is het verworven door de PWN en in beheer genomen. De hakhoutcyclus wordt geconti-nueerd (Greven 1989). Greven constateert in 1989 plaatselijk overwoekering van sto-ven door klimop, dit is funest voor de epi-fyten. Door de ligging nabij bebouwing is er veel inloop en illegale stort van tuinafval.   
Flora en vegetatie De overheersende boomlaag bestaat vrij-wel overal uit es, echter in het natste noordwestelijke opgaande bos is zwarte els dominant. Daarnaast komen nog plaat-selijk gewone esdoorn, grauwe abeel, zo-mereik en schietwilg voor in de boomlaag. In het opgaande bos is een struiklaag aan-wezig, deze ontbreekt echter vrijwel geheel in het echt natte bos. De struiklaag bestaat voornamelijk uit eenstijlige meidoorn, vo-gelkers en gewone vlier, daarnaast komen aalbes, Amerikaanse vogelkers en opslag van de genoemde boomsoorten voor. In het hakhout, dat door de regelmatige hak-cyclus feitelijk in een permanente jonge fase en jonge stakenfase verkeert, is eigen-lijk geen differentiatie tussen boomlaag en struiklaag mogelijk. Hier komen naast de reeds genoemde soorten ook zwarte bes en hop regelmatig voor. De kruidlaag bestaat uit gewoon speen-kruid, ruw beemdgras, kleefkruid, honds-draf, geel nagelkruid, fluitenkruid, grote brandnetel en zevenblad. De kruidlaag in de nattere delen wordt gekenmerkt door het voorkomen van oeverzegge, gewone engelwortel, moerasspirea en penning-kruid, daarnaast is de bedekking van speenkruid hier erg hoog. Zeer lokaal ko-men ook gevlekte aronskelk en maarts vi-ooltje voor. In het drogere opgaande bos komen kraailook, robertskruid, klimop, schaduwgras, bosklimopereprijs, drienerf-muur, reuzenzwenkgras, gewoon sneeuw-klokje en wilde hyacint voor. Op een enkele plek staan ook look-zonder-look, bosan-doorn, narcis, krokus, vingerhelmbloem en 

gewone vogelmelk. Verspreid komt ook Italiaanse aronskelk voor. De terrestrische moslaag wordt geken-merkt door het voorkomen van Brachy-
thecium rutabulum (gewoon dikkopmos), 
Kindbergia praelonga (fijn laddermos) en 
Thamnobryum alopecurum (struikmos). In het drogere bos ontbreekt laatstgenoemde soort en komen Mnium hornum (gewoon sterrenmos), Dicranella heteromalla (ge-woon pluisjesmos), Atrichum undulatum (groot rimpelmos) en Polytrichum formo-
sum (fraai haarmos) meer voor. In het nat-tere bos staan Cirriphyllum piliferum (haar-spitsmos), Plagiomnium undulatum (gerim-peld boogsterrenmos), Eurhynchium stria-
tum (geplooid snavelmos), Oxyrrhynchium 
hians (kleisnavelmos), Fissidens bryoides (gezoomd vedermos) en F. taxifolius (klei-vedermos). Plantensociologisch kan het Krengenbos het best worden beschouwd als Fraxino-
Ulmetum [Essen-Iepenbos], het grootste deel bestaat uit de subassociatie typicum. In het drogere deel, waar de bolgeofyten aanwezig zijn, is sprake van de subassocia-tie galanthetosum (Stortelder et al. 1999). Zeer plaatselijk staan soorten van het Vio-
lo-odoratae-Ulmetum [Abelen-Iepenbos].    De Lugtenakkers bestaat uit een volledig als hakhout beheerd perceel. Ook hier is es dominant en komen er daarnaast nog zwarte els en schietwilg regelmatig voor. De vegetatie komt overeen met het voch-tiger hakhout van het Krengenbos, met ook oeverzegge en moerasspirea in de kruid-laag, opvallend is echter dat hier veel ge-vlekte aronskelk en plaatselijk vroege ster-hyacint voorkomen. Beide soorten zouden duiden in de richting van het Violo odora-
tae-Ulmetum [Abelen-Iepenbos] (Stortel-der et al. 1999).  
Mossenonderzoek  Barkman was de eerste die het Krengenbos heeft bezocht en geïnventariseerd op mos-sen (Barkman 1941; Barkman & Meijer 1947). In de jaren zeventig is het Krengen-bos en de Lugtenakkers door A. Aptroot geïnventariseerd. In de jaren tachtig heeft H. Greven (1989) beide bosjes betrokken in zijn studie naar het essenhakhout, waar-
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Tabel 1. Mosflora van het Krengenbos en de Lugtenakkers (bron BLWG-database en gegevens auteur). 
Terreinaanduidingen: K (Krengenbos) & L (Lugtenakkers).  
D&W: ken- en differentiërende soorten Brachythecio populei-Anomodontetum viticulosi (van Dort & Weeda 2017).  
K: Klasse, O: Orde, A: Associatie, k: kensoorten, d: differentiërende soorten. 

Wetenschappelijke naam D&W
1940-
1950 

1970-
1980 

1980-
1990 

1990-
2000 

2000-
2010 

2010-
2020 Nederlandse naam 

Amblystegium serpens kK K K&L K&L K&L K&L K Gewoon pluisdraadmos 
Anomodon viticulosus kA   L     K  K Groot touwtjesmos 
Atrichum undulatum   K   K  K  K K Groot rimpelmos 
Aulacomnium androgynum   K K&L K&L K&L K&L K&L  Gewoon knopjesmos 
Barbula convoluta       L       Gewoon smaragdsteeltje 
Barbula unguiculata       L   K&L   Kleismaragdsteeltje 
Brachythecium populeum kA     K&L L K&L K&L Penseeldikkopmos 
Brachythecium rutabulum kK K K&L K&L K&L K&L K&L Gewoon dikkopmos 
Brachythecium salebrosum dA     K&L       Glad dikkopmos 
Brachythecium velutinum kA   K&L K&L L K&L   Fluweelmos 
Bryum capillare kK K K&L K&L K&L K&L K&L Gedraaid knikmos 
Bryum dichotomum           K   Grofkorrelknikmos 
Bryum rubens       L       Braamknikmos 
Calliergonella cuspidata       L   K&L K&L Gewoon puntmos 
Ceratodon purpureus     K&L L L K&L K&L Gewoon purpersteeltje 
Cirriphyllum piliferum   K   K&L K&L K&L K&L Haarspitsmos 
Dicranella heteromalla   K     K K K Gewoon pluisjesmos 
Dicranella schreberiana         L     Hakig greppelmos 
Dicranoweisia cirrata   K K&L     K   Gewoon sikkelsterretje 
Drepanocladus aduncus           K   Moerassikkelmos 
Eurhynchium striatum   K K&L K&L K K K Geplooid snavelmos 
Fissidens bryoides           K&L K&L  Gezoomd vedermos 
Fissidens taxifolius   K   K&L K&L K&L K&L Kleivedermos 
Frullania dilatata   K K&L L L     Helmroestmos 
Homalia trichomanoides kA K K&L K&L K&L K&L K&L Spatelmos 
Homalothecium sericeum dV K K&L K&L K&L K&L K&L Gewoon zijdemos 
Hypnum cupressiforme kK K   K&L   K&L K&L Gesnaveld klauwtjesmos 
Isothecium alopecuroides kA K K&L K&L K&L K&L K&L Recht palmpjesmos 
Isothecium myosuroides     L L K&L K&L K&L Knikkend palmpjesmos 
Kindbergia praelonga kK K K&L K&L K&L K&L K&L Fijn laddermos 
Lophocolea bidentata       K K K K Gewoon kantmos 
Lophocolea heterophylla   K K&L K&L K&L K&L K&L Gedrongen kantmos 
Metzgeria furcata dA K K&L K&L K&L K&L K&L Bleek boomvorkje 
Mnium hornum dA     K&L K&L K&L K&L Gewoon sterrenmos 
Neckera complanata dV     K&L K K K Glad kringmos 
Orthotrichum affine       L L   L Gewone haarmuts 
Orthotrichum diaphanum   K K&L K K     Grijze haarmuts 
Oxyrrhynchium hians       L K&L K&L K&L Kleisnavelmos 
Oxyrrhynchium speciosum       L       Moerassnavelmos 
Pellia endiviifolia   K           Gekroesd plakkaatmos 
Plagiomnium affine     K&L K K K&L K&L Rond boogsterrenmos 
Plagiomnium cuspidatum dA         K K Spits boogsterrenmos 
Plagiomnium undulatum   K K&L K&L K&L K&L K&L Gerimpeld boogsterrenmos 
Plagiothecium denticulatum v. dent.       K&L K&L K&L K&L Glanzend platmos 
Plagiothecium laetum       L K K&L K&L Krom platmos 
Plagiothecium nemorale dA     K&L K&L K&L K&L Groot platmos 
Pohlia nutans         L L L Gewoon peermos 
Polytrichum formosum       K&L L K&L K&L Fraai haarmos 
Porella platyphylla kA K K      L L Gewoon pelsmos 
Radula complanata   K K&L K&L K&L K&L K Gewoon schijfjesmos 
Rhynchostegium confertum   K K&L L K&L K&L K&L Boomsnavelmos 
Syntrichia laevipila   K           Boomsterretje 
Syntrichia ruralis (excl. var. calcic.)       L       Duinsterretje 
Thamnobryum alopecurum kA K K&L K&L K&L K&L K&L Struikmos 
Ulota species       K       Kroesmos (genus) 
Warnstorfia fluitans   K           Vensikkelmos 
Zygodon viridissimus v. viridissimus dK K   L L L L Echt iepenmos 
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bij hij een vergelijking maakte met de eer-dere inventarisatie van Barkman. In de ja-ren negentig zijn er meerdere bezoeken door verschillende waarnemers geweest. In 2009 t/m 2011 en 2016 is het gebied intensief geïnventariseerd door de auteur, waarbij vooral de epifytische mosflora is bekeken. Een lijst van alle gevonden soor-ten per decennium is weergegeven in Ta-bel 1 voor beide bosjes samen. Hieruit blijkt dat in totaal 57 mossoorten zijn gevonden in de periode van 1940 tot op heden. Het aantal soorten per decenni-um varieert, in de jaren 1940 vond Bark-man (alleen in het Krengenbos) 28 soorten, hiervan zijn 3 soorten daarna niet meer waargenomen; het betreft Warnstorfia flui-
tans (vensikkelmos), Pellia endivifolia (ge-kroesd plakkaatmos) en Syntrichia leavipi-
la (boomsterretje). In de jaren zeventig zijn er minder soorten gevonden, wel werden 
Anomodon viticulosus (groot touwtjesmos), 
Brachythecium velutinum (fluweelmos) en 
Isothecium myosuroides (knikkend palm-pjesmos) als nieuwe soorten toegevoegd. 
Anomodon vituculosus werd eenmaal ge-vonden in de Lugtenakkers. In de jaren tachtig worden 44 soorten waargenomen, waaronder 18 soorten die nieuw zijn voor de bosjes, de meest bijzondere zijn Brachy-
techium populeum (penseeldikkopmos), B. 
salebrosum (glad dikkopmos), Oxyrrhynchi-
um speciosum (moerassnavelmos) en Nec-
kera complanata (glad kringmos). Brachy-
thecium salebrosum en Oxyrrhynchium spe-
ciosum zijn daarna niet meer gevonden. In de jaren negentig zijn iets minder soorten waargenomen (38), twee soorten waren niet eerder gevonden. Dit betrof o.a. Dicra-
nella schreberiana (hakig greppelmos), de-ze is daarna niet meer waargenomen. In het eerste decennium van de 21ste eeuw zijn eveneens 44 soorten gevonden, waar-van 4 nieuw, de meest bijzondere soort is 
Plagiomnium cuspidatum (spits boogster-renmos).  Er zijn ook verschillen tussen de bosjes, in het Krengenbos zijn in totaal 51 verschil-lende soorten waargenomen, waarvan 9 soorten uniek zijn. Een aantal soorten is meer gebonden aan het drogere bos dat hier voorkomt, dit zijn Atrichum undulatum en Dicranella heteromalla. De meest opval-

lende unieke soort is Plagiomnium cuspida-
tum. In de Lugtenakkers zijn 48 soorten aangetroffen waarvan 7 unieke. De unieke soorten zijn vrijwel allemaal terrestrische soorten. Opvallend is verder dat een aantal bijzon-dere, zeldzame soorten lijkt te pendelen tussen de bosjes, het zijn veelal soorten die binnen de bosjes maar op enkele locaties zijn waargenomen. De kans dat een soort wordt teruggevonden is dan ook aanzien-lijk kleiner.   
Het Brachythecio populei-Anomo-
dontetum viticulosi  Essenhakhout staat onder meer bekend om het voorkomen op oude essenstoven van een specifieke epifytengemeenschap, die door Barkman is beschreven als het Ano-
modonto-Isothecietum [Touwtjesmos-asso-ciatie]. Binnen Nederland is deze gemeen-schap zeldzaam en bekend geworden door de beschrijving in zijn dissertatie uit 1958: ‘Phytosociology and ecology of cryptoga-mic epiphytes’. Later heeft hij de gemeen-schap opnieuw beschreven en aange-scherpt voor Nederland (Barkman 1969). De beschrijving is gebaseerd op jarenlang veldwerk over een flinke tijdspanne. Van de 17 opnamen die het Anomodonto-Isothe-
cietum onderbouwen is er één samenge-steld uit gegevens die zijn verzameld in het Krengenbos, het betreft opname 265 in tabel 56 (Barkman 1958). De soorten die worden genoemd komen overeen met de beschrijving van het Krengenbos in het 
Kruidkundig Archief (Barkman 1941; Bark-man & Meijer 1947). De opname van Bark-man is samen met recente opnamen van mosvegetaties in het Krengenbos en de Lugtenakkers weergegeven in Tabel 2. Recent is de gemeenschap opnieuw be-schreven en aangescherpt tot het Brachy-
thecio populei-Anomodontetum viticulosi op basis van 113 opnamen door van Dort en Weeda (2017). In de tabellen 1 & 2 is de plantensociologische positie van de soor-ten weergegeven in de kolom D & W. 
 Wat direct opvalt bij de beschouwing van deze tabel is het grote aantal soorten in de opname van Barkman, die is gedateerd in 1947. In de beschrijving van de gemeen-
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schap geeft Barkman (1958) aan dat om deze te beschrijven een minimumopper-vlak noodzakelijk is van 100 tot 200 dm2. Hij betrok zodoende meerdere bomen en stoven binnen één opname, hij noemt zelfs 8 tot 10 bomen. Het is zeer aannemelijk dat de opname in het Krengenbos is gebaseerd op een mosvegetatie op meerdere stoven. 

De recentere opnamen zijn allemaal geba-seerd op een proefvlak op één stoof en dus veel kleiner. Opvallend is verder dat in de eerste opname door Barkman de kensoor-ten Anomodon viticulosus en Neckera com-
planata niet zijn waargenomen. Verder ontbreekt Thamnobryum alopecurum, ter-wijl hij hem wel heeft waargenomen in 

Tabel 2. Mosvegetatieopnamen in het Krengenbos en de Lugtenakkers.  
 Classificatie: B-A: Brachythecio populei-Anomodontetum viticulosi, RGH: Rompgemeenschap Homalia 

trichomanoides (van Dort & Weeda 2017)  
 Boomsoort: Fe: Fraxinus excelsior 
 Terrein: Kr: Krengenbos, Lug: Lugtenakkers 
 Opnameschaal: Braun-Blanquet 
 Bron opnamen: 1: Barkman, 2 t/m 9: Wondergem 
 Kolom D&W: A: associatie, V: verbond, K: klasse, k: kensoort, d: differentiërende soort, o: overige soort 

Opname tabelnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Jaar 1947 2010 2016 2010 2010 2010 2010 2016 2010
Bedekking totaal (%) Onb. 40 60 50 60 60 80 50 80 
Classificatie B-A B-A B-A RGH RGH RGH RGH RGH RGH
Boomsoort Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe 
Gebied Kr  Kr  Lug Kr Kr  Kr  Kr  Kr  Kr  
Aantal soorten 15 8 11 9 5 5 7 6 5 D&W 
Brachythecio populi-Anomodontetum viticulosi 
Homalia trichomanoides 3 2a 2b 2b 2a 1 4 1 5 Spatelmos kA 
Porella platyphylla + . 1 . . . . . . Gewoon pelsmos kA 
Isothecium alopecuroides 2b . . 2b . . 2b 2b . Recht palmpjesmos kA 
Anomodon viticulosus . 2a . . . . . . . Groot touwtjesmos kA 
Thamnobryum alopecurum . . . . . 3 2a . . Struikmos kA 

Metzgeria furcata 1 . . . 2a 1 2a 2a + Bleek boomvorkje dA 
Mnium hornum . . . . . . + . . Gewoon sterrenmos dA 
Plagiotechium nemorale . . + . . . . . . Groot platmos dA 
Lepraria lobificans . 1 + . . . . . . Gelobde poederkorst dA 

Neckerion complanatae 
Neckera complanata . . . 1 + 2a . . . Glad kringmos dV 
Homalothecium sericeum + . 3 2a . . . . . Gewoon zijdemos dV 

Neckeretea complanatae 
Amblystegium serpens + 2m + + . . . . . Gewoon pluisdraadmos kK 
Bryum capillare 1 . . + . . . . . Gedraaid knikmos kK 
Brachythecium rutabulum 2a 2b 2a 1 3 . 2a + 1 Gewoon dikkopmos kK 
Kindbergia praelonga 2b 1 1 2a 2m . . + + Fijn laddermos kK 
Hypnum cupressiforme 2b 1 1 . . 1 1 . . Gesnaveld klauwtjesmos kK 
Zygodon viridissimus v. vir. r . . . . . . . . Gewoon iepenmos dK 

Begeleidende soorten 
Lophocolea heterophylla + . . . . . . . . Gedrongen kantmos o 
Lophocolea bidentata . . . . . . . . + Gewoon kantmos 
Eurhynchium striatum + . . . . . . . . Geplooid snavelmos 
Radula complanata 2m . . . . . . . . Gewoon schijfjesmos 
Rhynchostegium confertum . + 1 r . . . 1 . Boomsnavelmos o 
Plagiomnium undulatum + . . . . . . . . Gerimpeld boogsterrenmos 
Xylaria hypoxylon . . + . . . . . . Geweizwam 
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1941 (Barkman 1941). In alle opnamen van het Krengenbos en de Lugtenakkers ontbreken de associatie-kensoorten Bra-
chythecium populeum, B. velutinum en Pel-
tigera praetextata (ruig leermos). Met uit-zondering van de laatste komen beide soorten wel voor in de bosjes. Ook de differentiërende soorten voor de associatie 
Plagiomnium cuspidatum en Brachythecium 
salebrosum ontbreken in de opnamen, de eerste komt recent nog wel voor in de bos-jes.  In de recente opnamen komen de meeste kensoorten voor, zij het dat ze vrijwel nooit allemaal worden aangetroffen op een en dezelfde stoof. Verder ontbreekt in 2010 in het Krengenbos Porella platyphylla (gewoon pelsmos), die weer wel is aange-troffen in de Lugtenakkers. In de Lugten-akkers ontbreken daarentegen weer Nec-
kera complanata en Anomodon viticulosus. In de vaak veel grotere hakhoutcomplexen in het Kromme Rijngebied bij Utrecht ko-men geregeld meerdere kensoorten geza-menlijk op één stoof voor (van Dort 2015). Er zijn geen exclusieve soorten gevonden binnen de opnamen in het Krengenbos en Lugtenakkers ten opzichte van de soorten in de opnamen van het Kromme Rijnge-bied. In vergelijking met de essenhakhout-complexen in het Kromme Rijngebied ont-breekt in het Krengenbos en de Lugtenak-kers Dicranum scoparium (gewoon gaffel-tandmos), deze acidofiele soort wordt door van Dort en Weeda (2017) als indicator voor verzuring aangeduid, samen met 
Mnium hornum. Echter ook Isothecium my-
osuroides kan als zodanig worden be-schouwd. Zowel Isothecium myosuroides als Mnium hornum komt voor op es in bei-de bosjes, verzuring speelt ook in de bin-nenduinrand een rol.   
Essentaksterfte  Vals essenvlieskelkje (Hymenoscyphus fra-
xinea) is verwant aan het inheemse essen-vlieskelkje (H. albidus), dat als saprofyt voorkomt op afgevallen blad. De onge-slachtelijke vorm van het vals essenvlies-kelkje is parasitair op es. De verspreiding vindt plaats via sporen en kan over grote afstanden plaatsvinden. De cyclus start met de infectie van de bladeren, via welke de 

twijgen en takken worden geïnfecteerd. Vandaar ontwikkelt het zich in de stam en vormt necrotische vlekken op takken en stam, de takken sterven af en uiteindelijk sterft de boom. Aangetaste bomen lijken vatbaarder voor secundaire aantastingen van honingzwam (Armillaria species) en essenbastkever (Leperisinus varius).  De schimmel vestigt zich dus in eerste instantie in de kroon, het dichte kronendek van de jonge fase en stakenfase van op-standen vormt een optimaal milieu, echter de aantasting vindt in alle bosfasen plaats. Het essenhakhout is daarom bij uitstek een verschijningsvorm van essenbos die gevoe-lig is voor aantasting. De schimmel is voor het eerst vastgesteld begin jaren 1990 in Polen en Litouwen (Roskam & De Haeck, 2011). Sindsdien is deze bezig aan een westwaartse opmars; in het midden van het eerste decennium van de 21ste eeuw werd Nederland bereikt. De sterfte van de es wordt steeds meer zichtbaar in het land-schap en beheerorganisaties zijn al ge-noodzaakt noodvellingen uit te voeren om-dat volledige opstanden zijn afgestorven. Omdat het voortbestaan van het essen-hakhout onder druk staat door de komst van de essentaksterfte, is het van belang om de aanwezigheid van de verschillende kenmerkende en zeldzame mossen te be-kijken in de directe omgeving van het es-senhakhout in de binnenduinrand. Deze soorten worden hieronder besproken, in tabel 3 zijn een aantal opnamen opgeno-men van mosvegetaties van deze groei-plaatsen.   
Anomodon viticulosus (groot 
touwtjesmos) Door Barkman wordt deze soort niet genoemd in zijn eerste beschrijving van de mosflora van het Krengenbos uit 1941. De soort wordt voor het eerst gevonden in de Lugtenakkers door Aptroot, helaas ont-breken gegevens van de standplaats, maar het kan niet anders dan dat de soort op een essenhakhoutstoof stond. Daarna wordt de soort lange tijd niet meer waargenomen, totdat in 2010 de auteur, na intensief zoe-ken, op een bescheiden groeiplaats stuitte in het Krengenbos. In de binnenduinrand van Noord-Holland zijn het tot nu toe de 
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enige groeiplaatsen naast de groeiplaats die Barkman (1941) aantrof in het essen-hakhout van het Heilooërbos. De soort stond daar echter op een ‘oude bescha-duwde wilgestronk’. In 1982 bleek tijdens de excursie van de BLWG Anomodon viti-
culosus niet meer te groeien in het Heiloo-erbos (Bijlsma en Dirkse 1984), de epify-tenflora werd omschreven als sterk ver-armd. Het Krengenbos is daarmee de enige groeiplaats van deze soort in de binnen-duinrand van Noord-Holland en is daar-mee uniek. De landelijke trend voor deze soort is negatief, de soort neemt nog steeds af en staat op de Rode Lijst als kwetsbaar (Siebel et al. 2013). Anno 2016 staat de soort er nog steeds, de stoof wordt echter steeds meer ingepakt en overwoekerd door braam, de essenscheuten zijn aange-tast door de essentaksterfte, het verdwij-nen van de soort is een kwestie van tijd.  
Brachythecium populeum (pen-
seeldikkopmos) Deze soort is door de auteur vrijwel exclu-sief waargenomen binnen het Krengenbos en de Lugtenakkers in Noord-Holland, zij het dat het aantal groeiplaatsen beperkt is. De verspreidingsatlas geeft een beeld dat de soort beperkt is tot de binnenduinrand en duinbossen. Recent trof de auteur de soort aan in een struweel van grauwe wilg bij Werverfshoof. Op basis van de huidige gegevens blijft het een zeldzame soort bin-nen Noord-Holland. 

Brachythecium velutinum (fluweel-
mos) Deze soort kent een veel ruimere ver-spreiding en komt algemener voor binnen Noord-Holland, ofschoon hij binnen het essenhakhout van de beide bosjes ook geen algemene verschijning is. Naast de epifyti-sche standplaats wordt deze soort ook ter-restrisch gevonden. De landelijke trend voor deze soort is stabiel tot een lichte toe-name (Siebel et al. 2013).   
Homalia trichomanoides (spatel-
mos) Deze soort is continu waargenomen in beide bosjes. De soort is algemeen binnen het Krengenbos en de Lugtenakkers. Dit is opvallend omdat de soort elders in Noord-Holland zeer zeldzaam is. Barkman noemt hem wel voor het essenhakhout in het Hei-looërbos, waar hij voor het laatst in 1982 is waargenomen (Bijlsma & Dirkse 1984). Recent is hij waargenomen in het Kooi-bosch-Luttickduin op essenhakhout (Won-dergem, 2009). In 2013 is hij aangetroffen in het bos onderaan een noordhelling langs de Zanderijvaart op Middenduin bij Over-veen, tussen de wortelaanlopen van zware opgaande Fraxinus excelsior. Ook staat hij bij Castricum in het binnenduinrandbos op de zwaar beschaduwde resten van de Atlantikwall. Deze groeiplaatsen betreffen vaak natte standplaatsen of noordelijk ge-exponeerde hellingen waar een hoge lucht-vochtigheid heerst. De landelijke trend voor deze soort is stabiel tot een lichte toe-name (Siebel et al. 2013).  
Isothecium alopecuroides (recht 
palmpjesmos) Barkman treft deze soort weelderig aan in het Krengenbos. In de Lugtenakkers komt hij ook voor. De soort is wat minder kri-tisch dan Neckera complanata of Porella 
platyphylla, maar is zeker niet algemeen in Noord-Holland. De soort staat over het al-gemeen in de wat vochtiger bossen in de binnenduinrand, o.a. op Elswout, de Rus-senduinen bij Castricum, het Wildrijk bij Sint Maartenszee, in het Kooibosch-Lut-tickduijn bij Callantsoog en in het vochtige loofbos in de Dennen op Texel. Daarnaast is hij aangetroffen in de recente polderbe-

Foto 2. Anomodon op stoof in Krengenbos 2010 
(Foto H.E. Wondergem). 
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bossingen zoals het Robbenoord en Dijk-gatbos en de Waarderhout. Recent is hij ook gevonden in de voormalige hak-houtbosjes in de polder Zijpe. De groei-plaats betreft vrijwel altijd de onderstam van es, daarnaast is de soort door de au-teur een aantal keer op gladde iep, gewone esdoorn, zomereik en Canadapopulier aan-getroffen. De landelijke trend voor deze soort is stabiel tot een lichte toename (Sie-bel et al. 2013).  
Neckera complanata (glad kring-
mos) Deze soort wordt voor het eerst aangetrof-fen in 1989 in beide bosjes. De groeiplaat-sen zijn allemaal op oude omvangrijke sto-ven van es. In de Lugtenakkers is de soort daarna niet meer waargenomen. In het Krengenbos echter is de soort meerdere ja-ren waargenomen, tot zeer recent op meerdere stoven binnen het regulier ge-hakte hakhout. Binnen Noord-Holland is deze soort zeldzaam, in 1979 is hij aan-getroffen in het Kooibosch-Luttickduin tij-dens een BLWG-excursie (Hovenkamp & Kruijsen 1981), er is verder één vondst bekend van Texel uit 1989, dit betreft een waarneming uit het vlierstruweel in de Muy. In 2008 is de soort aangetroffen in het Westhoffbos in het recreatiegebied Spaarnwoude (Kruijsen 2009). Hier stond hij op een forse (dbh 50 cm) grauwe abeel (mededeling B. Kruijsen). In 2011 trof de auteur de soort in Sloten in Amsterdam, hier groeide hij op een schietwilg (dbh 25 cm) die tussen een hoge flat en een spoor-

wegtalud in een vochtig berm stond. Een andere recente vondst (2013) is in op-gaand bos van het landgoed Elswout bij Overveen, hier staat de soort op de wortel-aanloop van een zware (dbh 90 cm) beuk in het lage bos nabij een watergang. In 2015 is Neckera complanata door de au-teur in een aantal voormalige essenhak houtbossen gevonden in de polder Zijpe. Deze bosjes dateren uit de 17de eeuw (Bijlsma & Dorland 2016), de standplaats betreft doorgeschoten essenstoven, het zijn vermoedelijk oude groeiplaatsen. De landelijke trend voor deze soort is positief nadat er eerder duidelijk sprake was van een negatieve trend (Siebel et al. 2013). In Noord-Holland is het een zeldzame soort.  
Plagiomnium cuspidatum (spits 
boogsterrenmos) Door Barkman is Plagiomnium cuspidatum niet aangetroffen op het essenhakhout in de binnenduinrandbossen. Het bracht hem ertoe deze soort als differentiërend te be-schouwen voor de subassociatie eurhynchi-
osum die beperkt zou zijn tot de rivierbe-geleidende standplaatsen van de gemeen-schap (Barkman 1958). Hij geeft tevens aan dat het ontbreken van deze soort in het duindistrict opmerkelijk is omdat de soort hier wel terrestrisch voorkomt. In 2010 trof de auteur deze soort aan op een stoof in het Krengenbos, waarmee de exclusivi-teit voor het rivierengebied werd beëin-digd. De soort is binnen Noord-Holland in-derdaad niet zeldzaam en wordt zowel ter-restrisch als op stamvoeten en hoger op stammen aangetroffen. Door de auteur is hij aangetroffen op es, populier, esdoorn, inlandse vogelkers, eenstijlige meidoorn en gewone vlier. Nadat de soort aanvankelijk een negatieve trend vertoonde, is er recent weer sprake van een lichte toename (Sie-bel et al. 2013).  
Plagiothecium nemorale (groot 
platmos) Door Barkman is deze soort niet aangetrof-fen op het essenhakhout van het Krengen-bos, wel vond hij hem in het Heilooërbos 
Foto 3. Neckera complanata op een essenstoof 
in het Krengenbos 2010 (foto: H.E. Wonder-
gem). 
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(Barkman 1941). Deze soort komt in Noord-Holland voor in vrijwel alle duin-bossen en de wat rijkere bossen in het zee-kleigebied en droogmakerijen. Door de au-teur is hij veelal aangetroffen op de boom-voeten van es, zwarte els en soms zomer-eik, daarnaast ook regelmatig op de bodem of kale humus. In het Krengenbos en de Lugtenakkers staat hij vooral tussen de wortelaanlopen van de gewone es en zwar-te els. 

Porella platyphylla (gewoon pels-
mos) Deze soort is reeds in 1947 waargenomen door Barkman in het Krengenbos op een essenstoof, in 1997 is hij hier ook nog waargenomen door Aptroot, sindsdien is de soort hier niet meer waargenomen. In de Lugtenakkers is hij pas recent ontdekt, deze groeiplaats betrof een zeer oude es-senstoof en bedroeg meerdere vierkante decimeters. In 2016 is de bedekking aan-zienlijk afgenomen en treedt sterfte van de stoof op. Porella platyphylla is eveneens een zeldzame soort in Noord-Holland en de binnenduinrand. Barkman heeft hem in de jaren 1940-1950 op meerdere locaties ge-vonden, o.a. ook in het Heilooërbos. Bij de excursie in 1982 is deze soort hier toen niet meer teruggevonden. Recent lijkt hij zich weer te vestigen in de duinstreek. In de binnenduinrand van Castricum en in het duinbos is hij op twee locaties gevonden op Noorse esdoorn (opgaande boom) en veld-

esdoorn (meerstammige stoof). In de rand-stadgroenbebossing uit de jaren tachtig bij Heerhugowaard, de Waarderhout, is hij re-cent aangetroffen op vogelkers. Ook op Els-wout bij Overveen staat hij op een es, het betrof een gewone opgaande boom. Al deze groeiplaatsen betreffen bossen waar gere-geld het grondwater tot in het maaiveld komt en gedurende de winter een hoge re-latieve luchtvochtigheid heerst. Recent is de landelijke trend positief (Siebel et al. 2013).   
Andere vegetaties in Noord-
Holland met kensoorten van de 
Touwtjesmosgemeenschap Uit Tabel 3 blijkt dat de mosvegetaties waarin de soorten zijn gevonden, zeer frag-mentair ontwikkelde gemeenschappen zijn in verhouding tot het Brachythecio populei-
Anomodontetum viticulosi. De associatie-kensoorten komen slechts solitair voor, ge-zamenlijk met differentiërende soorten en de algemene klassekensoorten. Daarnaast ontbreken de associatiekensoorten Brachy-
thecium populeum, B. velutinum en Isotheci-
um alopecuroides, ofschoon de laatste soort meestal wel elders binnen deze bosgroei-plaatsen voorkomt. Ook ontbreekt Zygodon 
virridissimus var. viridissimus (echt iepen-mos), deze komt meestal wel in de omge-ving voor.  Het beeld van armer ontwikkelde gemeen-schappen in het opgaande bos wordt ook bevestigd wanneer een doorsnede wordt gemaakt van de waarnemingen van het Krengenbos naar type opstand. In het op-gaande bos (het voormalige hakhout) ont-breken een aantal zeldzame en kenmer-kende soorten zoals Anomodon viticulosus, 
Neckera complanata, Porella platyphylla, 
Brachythecium populeum, B. velutinum, Ho-
malotechium sericeum, Plagiomnium cus-
pidatum en Zydodon viridissimus die wel voorkomen in het hakhout.  
Discussie en conclusies Het Krengenbos en de Lugtenakkers zijn twee bijzondere hakhoutbosjes. Ze vormen relicten van het cultuurhistorische, oor-spronkelijke sterk antropogeen beïnvloede bossysteem van de binnenduinrand en de strandvlakten van West-Nederland. De bo-

Foto 4. Porella platyphylla in de Lugtenakkers 
op een eeuwenoude essenhakhoutstoof (foto: 
H.E. Wondergem). 
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tanische waarde ligt nu nog vooral op het vlak van de bryoflora. Het voorkomen van een flink aantal kenmerkende soorten van het Brachythecio populei-Anomodontetum 
viticulosi maakt het gebied zeer waardevol en uniek voor Noord-Holland. Met de komst van de essentaksterfte staat het voortbestaan van het essenhakhout als fenomeen sterk onder druk. Het gegeven dat het vrijwel uit een monocultuur bestaat maakt het ook erg kwetsbaar. Gezien deze ontwikkeling, waarbij essenhakhout op substantiële schaal afsterft, staat ook de aanwezigheid van het Brachythecio popu-
lei-Anomodontetum viticulosi onder druk.   De verschillende vondsten van de kenmer-kende soorten van het Brachythecio popu-
lei-Anomodontetum viticulosi in de bossen 

van de binnenduinrand en polderbebos-singen laten zien dat de meeste van deze mossen niet exclusief gebonden zijn aan essenhakhout. De soort die de meeste aan-spraak kan maken op de betiteling exclu-sieve kensoort, Anomodon viticulosus, is tot nu toe echter niet buiten het essenhakhout op bomen en stamvoeten gevonden, al zijn er wel nieuwe vondsten op gesteente en bunkers in West-Nederland (van der Vaart 2010). De gemeenschappen buiten essen-hakhout zijn echter tot nu toe minder goed ontwikkeld, doordat vaak maar één associ-atiekensoort aanwezig is. De ontwikkeling van oude opgaande bossen onder vochtige tot natte omstandigheden zal leiden tot in ruimte en tijd wisselende meer natuurlijke groeiplaatsen. Ruimte en tijd zijn schaarse 

Tabel 3. Vegetatieopnamen van een aantal groeiplaatsen van kensoorten van het Brachythecio populei-Anomodon-
tetum viticulosi in Noord-Holland. 

 Kolom D&W: A: associatie, V: verbond, K: klasse, k: kensoort, d: differentiërende soort, o: overige soort 
 Gebied: Wier: Wieringermeer, Bak: Bakkum, Els: Elswout, Mid: Middenduin, NHD: Noord-Hollands 

Duinreservaat, Waa: Waarderhout, Scha: Schagen 
 Boomsoort: Fe: Fraxinus excelsior, Ac: Acer campestre, Fs: Fagus sylvatica, Ap: Acer platanoides, Aps: 

Acer pseudoplatanus, Pp: Prunus padus 
Opname tabelnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Jaar 2009 2011 2013 2013 2013 2013 2015 2016 2015
Boomsoort Fe Ac Fs Ap Aps Fe Fe Pp Fe 
Bedekking totaal (%) 95 40 40 25 60 60 20 50 50 
Gebied Wier Bak Els NHD Mid Mid Els Waa Scha
Aantal soorten 5 5 7 3 6 4 7 5 5 D&W 
Brachythecio populi-Anomodontetum viticulosi 
Thamnobryum alopecurum 2a . . . 1 . . . 2a Struikmos kA 
Brachythecium salebrosum 3 . . . . . . . . Glad dikkopmos dA 
Porella platyphylla . 1 . 2a . . r 2a . Gewoon pelsmos kA 
Mnium hornum . . 1 . 1 . . . . Gewoon sterrenmos dA 
Metzgeria furcata . . 2a . 1 . . + 2m Bleek boomvorkje dA 
Homalia trichomanoides . . . . . 1 . . . Spatelmos kA 

Neckerion complanatae 
Neckera complanata . . + . . . . . 1 Glad kringmos dV 
Homalothecium sericeum . . . . . . 2a . . Gewoon zijdemos dV 

Neckeretea complanatae 
Brachythecium rutabulum 3 1 1 1 3 3 + + 2b Gewoon dikkopmos kK 
Kindbergia praelonga 2a . 1 . 2a + . . . Fijn laddermos kK 
Amblystegium serpens . 3 . . . . 2m 1 . Gewoon pluisdraadmos kK 
Hypnum cupressiforme s.l.  . 2a 2b 1 2a . . . . Gesnav. + Bosklauwtjesmos kK 

Beleidende soorten 
Orthotrichum species . . . . . . + . . Haarmuts (G) 
Radula complanata r . . . . . . + . Gewoon schijfjesmos 
Rhynchostegium confertum . 2b 1 . . 1 . . 1 Boomsnavelmos o 
Frullania dilatata . . . . . . r . . Helmroestmos 
Physcia tenella . . . . . . 2m . . Heksenvingermos 
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condities in Nederland. Vooralsnog lijken een aantal bossen deze functie te kunnen vervullen, de schaal is echter beperkt.   Om binnen de bestaande essenhakhout-complexen te anticiperen op de sterfte zou men nieuw substraat moeten ontwikkelen waarop de kenmerkende mossen zich kun-nen vestigen. Dit kan door andere boom-soorten met eveneens een neutrale tot ba-sische schors in een hakhoutbeheer te nemen. In de vaak als monoculturen be-heerde essenhakhoutbossen zouden deze soorten via aanplant kunnen worden inge-bracht. Het gaat hierbij om soorten als veldesdoorn, gewone esdoorn, schietwilg, fladderiep (deze is aanzienlijk minder ge-voelig voor iepziekte omdat de iepenspint-kever deze soort mijdt) en vogelkers. Van-uit bosecologisch en fytosanitair perspec-tief is de aanplant van soorten met een minder neutrale schors daarnaast nood-zakelijk om een duurzaam gemengde bos-gemeenschap te ontwikkelen die minder kwetsbaar is voor aantastingen en plagen. Soorten als zwarte els, zomereik en moge-lijk haagbeuk kunnen worden aangeplant. Met gemengde bossen kan beter worden geanticipeerd op de ziektes en plagen die nog zullen komen, want dat is, gezien de ontwikkelingen, eerder een gegeven dan een vraag. Zo wijst Rackham (2014) op de volgende bedreiging voor – helaas – weer de es, de essenprachtkever (Agrilus plani-
pennis). Deze soort, die oorspronkelijk uit Azië komt en daar in de inheemse es-senbossen leeft zonder al te grote schade aan te richten, heeft zich explosief ontwik-keld in de Verenigde staten en veroorzaakt daar het afsterven van complete essenbos-sen. De soort heeft zich in 2005 reeds in Rusland (omgeving Moskou) gevestigd. Hij staat inmiddels op de lijst van schadelijke organismen van de EU (Hermans 2015).  
Literatuur Barkman, J.J., 1941. Over de mosflora van de omgeving van Alkmaar. Nederlandsch Kruid-kundig Archief. Deel 51. Barkman, J.J. en W. Meyer, 1947. Aanvullingen op de mosflora van de omgeving van Alkmaar. Nederlandsch Kruidkundig Archief. Deel 54. Barkman, J.J., 1954. De bryologische voorjaars-excursie naar Bergen. Buxbaumia 8 (3-4): 25-38. 
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Abstract 
The bryoflora of the ash coppice of the Krengen-
bos and Lugtenakkers The Krengenbos (7 ha) and Lugtenakkers (2 ha) are two small sites with ash coppice wood, situ-ated in the inner dune landscape of the province of Noord-Holland in the Netherlands, between Castricum and Heemskerk (Fig. 1). The Krengen-bos was first noticed because of its interesting bryoflora by Barkman in 1941. Both woods have, by Dutch standards, a long history. The Krengenbos goes back to the second half of the 18th century, the Lugtenakkers existed already in the 17th century. The ash stools are up to 250 till 350 years old. Both woods were uninter-ruptedly coppiced, except for a period of neglect of the Krengenbos in the second half of the 20th century.  Both copses have been formed under rather wet conditions. Since 1995, the Krengenbos has a much higher surface water level than the sur-rounding polder, as a result of hydrological iso-lation. The main tree is ash, though black alder, sycamore, white and grey willow also occur. The vegetation can be classified as Fraxino-Ulmetum.   Since the first visit of Barkman, several epiphyte surveys were carried out; the results are sum-marized per decennium in Table 1. Until now a total of 57 species were recorded. Some species have been found only once, but 42 species ap-pear regularly in recent times. The most charac-teristic epiphytes are confined to the bark of ash stools. Barkman recognized and described this as the moss community Anomodonto-Isothecie-
tum (1958). Recently, this community has been revised and described as the Brachythecio popu-
lei-Anomodontetum viticulosi by van Dort & 

Weeda (2017). Key species are Anomodon viticu-
losus, Porella platyphylla, Homalia trichomanoi-
des, Isothecium alopecuroides, Thamnobryum 
alopecurum, Brachythecium populeum and B. vel-
utinum. Differentiating species are Neckera com-
planata and Homalothecium sericeum. This com-munity is rare in the Netherlands, and its dis-tribution is restricted to the dune and fluviatile districts. The best examples are recorded on stubs of ash which are regularly managed. Rele-vés representing this community within the Krengenbos and Lugtenakkers, are presented in Table 2 and compared with the original relevé by Barkman of the Krengenbos. One of the main differences with the first relevé is the lower number of total species; this is caused by the fact that Barkman used more than one stool for a single relevé. Compared with relevés made in the larger complexes of ash coppice (>20 ha) in the Rhine system, the total species number is also lower. Although most key species occur in the small copses, their frequency is very low, and it almost never happens that two or more of them are present on one and the same stub. Recently ashdieback (Hymenoscyphus fraxinea) has invaded Western Europe and causes severe damage to stands of ash. The ash coppice stands are very vulnerable, and the prospects are very bad: both woods here discussed, are already in-fected. Because ash copses are mainly monocul-tures, other tree species cannot easily colonize them; continuity of the treelayer is therefore doubtful. Shrubs and higher vegetation over-grow the dying ash stubs, this will inevitably lead to the disappearance of the Brachythecio 
populei-Anomodontetum viticulosi within the ash coppice woods.  Recent records of the key species of this moss community outside its former strongholds are described, and some relevés are presented in Table 3. Although not well developed, fragments of the Brachythecio populei-Anomodontetum viti-
culosi are already present in the older and wet-ter high woodlands in the inner dune landscape of Noord-Holland. Scale and frequency are re-stricted so far, but nonetheless these records are encouraging. In addition to the development of older high stands of woodland, tree species with a neutral bark can be actively introduced within the ash coppice stands. Species like field maple, sycamore, European white-elm, white willow, offer also proper substrates for the bryoflora. Af-ter simultaneous introduction of species with a less neutral bark, the woodland community will be more diverse and less vulnerable to future pests and diseases.    
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Veranderingen in de mosvegetatie van de Nieuwkoopse 
Plassen (incl. De Haak) tussen 1967/1972 en 2009/2013 
 
2. Veranderingen in veenmosrietland en moerasheide 
 
Hanneke den Held & Isabelle Bense, met medewerking van Marc 
Schmitz 
 
    KORNEJ TSJOEKOVSKI (1882-1962), vert. Robbert-Jan Henkes   Het eerste artikel (Den Held in Buxbaumi-
ella 106, 2016) gaf een beeld van de veran-deringen tussen 1967/72 en 2009 in vier verlandingstransecten. Belangrijkste bron voor het tweede artikel is het herhalings-onderzoek in de Nieuwkoopse Plassen in 2013 door Isabelle Bense (Bense 2013); zij heeft toen 70 opnamen uit 1967 herhaald. De vraag was welke veranderingen in de tussenliggende 46 jaar hebben plaats-gevonden in vegetatie en milieu. Het on-derzoek werd begeleid door Juul Limpens (Wageningen Universiteit), en verder door Martijn van Schie en Wouter van Steenis (Natuurmonumenten), en door Hanneke den Held. De resultaten zijn deels ook op-genomen in Van Diggelen et al. (2014). Daarnaast is achtergrondinformatie geput uit de overige veenmosrietland- en moe-rasheide-opnamen in het Nieuwkoopse plassengebied: in 1967/73 door Hanneke den Held, in 1971 door Jan den Held, in 2009 door Vincent Crétin en in 2010 door Fransje Mooij. Ook losse waarnemingen uit het verleden en tijdens recente veldbezoe-ken hebben bijgedragen om het beeld com-pleter te krijgen. Veel is duidelijk geworden, veel is ook nog een vraagteken: het blijft een sjokken en een sloffen.   
Methodiek en problematiek  In het eerste artikel staat al een en ander over het maken van vegetatieopnamen en 

het registreren van milieueigenschappen. In dit artikel gaat het over een steekproef van 50 verspreide opnamen die zowel in 1967 als in 2013 veenmosrietland of moe-rasheide betroffen, en die nog precies ge-noeg waren te lokaliseren. In het eerste ar-tikel is al nader ingegaan op de problema-tiek bij het meten van de abiotische aspec-ten en de registratie van het beheer in het verleden, met name het beperkte aantal gegevens. Door dit alles dienen ook de resultaten hieronder met enige voorzich-tigheid te worden beschouwd. Dit neemt niet weg dat het onderzoek toch interes-sante dingen heeft opgeleverd.  
Opnamen: locatie, rangschikking en 
weergave De opnamelocaties staan in Fig. 1. De opna-men zijn gerangschikt in typen op basis van de soortensamenstelling van de 50 op-namen in 1967; de typen zijn gegroepeerd in vier veenmosrietland-typen (29 opna-men) en drie moerasheide-typen (21 opna-men). Omdat de statistische bewerkingen (Bense, 2013) indiceren dat de beheer-vorm wintermaaien + branden de soorten-samenstelling sterk beïnvloedt, is per type nog een onderverdeling gemaakt in een al-leen gemaaide (m) tegenover een gemaai-de + gebrande (mb) variant op basis van de toestand in 2013 en voorafgaande jaren; door de aselecte herhaling is de verdeling van de opnamen over de beheervarianten ongelijk. In verband met de beschikbare ruimte zijn de resultaten weergegeven in 

“Ze sjokken door het bos en de moerassen, 
Ze sloffen door het mos en door de plassen.” 
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een synoptische tabel (Tabel 1), waarin de opnamen per type en daarbinnen per niet/ wel gebrande variant zijn samengevat.1 De soorten zijn gerangschikt in soorten-groepen op basis van a) hun ecologie in het algemeen en b) hun voorkomen in de Nieuwkoopse veenmosrietlanden en moe-rasheiden. In verband met het laatste staan dus bijvoorbeeld Pohlia nutans (gewoon peermos), Sphagnum fallax (fraai veen-mos) en Cephalozia connivens (glanzend maanmos) in één groep, net als bijvoor-beeld Phragmites australis (riet) en Molinia 

                                      
1De selectie van 50 uit het totaal van 70 herhalingsopnamen verschilt van de selec-tie door van Diggelen et al. (2014), die be-staat uit 49 opnamen met enerzijds zomer-maaien en anderzijds wintermaaien en branden.  

caerulea (pijpenstrootje), omdat zij beho-ren tot de vaste combinatie van veenmos-rietland/moerasheide-mossen resp. vaat-planten. Binnen de soortengroepen is glo-baal een rangschikking gemaakt op grond van het afnemen, constant blijven ofwel toenemen in de loop van de tijd; hierbij is de indeling van schaarse soorten vooral ge-baseerd op aanvullende waarnemingen en kennis.  
Mossen: determinaties Een algemene complicatie bij vegetatie-kundige onderzoeken door studenten is het meestal ontbreken van mossenkennis vooraf, zoals ook het geval was in 2009, 2010 en 2013, gelukkig in mindere mate in 1967 en 1971. Als student word je, onge-acht je voorkennis van mossen, figuurlijk (en hier ook letterlijk) losgelaten in het moeras. In 2009-2013 is er wel een vrij uit-

Figuur 1. De Nieuwkoopse Plassen, met de opnamelocaties (incl. die van een aantal hier niet bespro-
ken opnamen). De witte zones zijn niet overal gebrand, maar de opnameproefvlakken die daarin liggen 
wel; de zwart gearceerde percelen zijn gefreesd. Naar Bense (2013). 
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gebreide instructie vooraf geweest, in het veld (Fig. 2) en achter de microscoop, maar in het moeras blijft vooral het vinden en schatten in het veld een lastige zaak. Niet alleen kunnen minder voorkomende of die-per in de moslaag groeiende soorten niet gevonden worden, maar ook van relatief algemene soorten zal het beeld vertekend kunnen zijn. Een probleem is het vinden alsmede het schatten van hoeveelheden van sterk op el-kaar lijkende soorten (of lagere taxa). Hier betreft dit met name Sphagnum palustre (gewoon veenmos), S. papillosum (wrattig veenmos) en (niet-rode) S. magellanicum (hoogveenveenmos), om maar niet te spre-ken van de ooit eenmaal gevonden S. affine 

(kamveenmos). Ook Rienk-Jan Bijlsma en Geert van Wirdum benadrukken het lastige onderscheid van de-ze soorten in het veld. Wel-iswaar geeft microscopische nadeterminatie informatie over de verzamelde exem-plaren, maar de werkelijke verhoudingen kunnen dan in het ergste geval nog steeds totaal anders zijn (zoals bij ander onderzoek al eens bleek). Er is in zowel 1967 als 2013 ruim ver-zameld. Een groot deel van in 2013 als 'Sphagnum pa-
pillosum' verzameld materi-aal was direct al goed nage-determineerd als S. palustre. Bij een extra controle on-langs bleek dat tussen de verzamelde 'S. palustre' toch een paar keer ook nog een enkel niet opgemerkt exem-plaar S. papillosum zat, maar verreweg het meeste mate-riaal was ook hier goed ge-determineerd. Een ander lastig paar be-staat uit de twee variëteiten van Polytrichum commune (gewoon haarmos): var. commune en var. 

perigoniale. Rienk-Jan Bijlsma maakte ons naar aanleiding van het eerste artikel at-tent op het mogelijk voorkomen van var.  
perigoniale in Nieuwkoop, in verband met het droger worden door de voortschrijden-de successie. In ieder geval bleek daarna bij een tweede nadeterminatie dat het in 2009 en 2013 verzamelde materiaal uit-sluitend P. commune var. commune betrof. Bij Sphagnum capillifolium (stijf veenmos) en S. rubellum (rood veenmos) is ervoor gekozen deze samen te nemen als S. capil-
lifolium s.l., omdat niet over alle determina-ties zeker is om welke van de twee het gaat; in het algemeen overheerst S. rubel-
lum, terwijl er zowel in 1967 als 2013 maar een paar zekere vondsten zijn van S. 
capillifolium s.s. De levermossen Cephalo-
zia connivens en C. macrostachya (aar-maanmos) waren microscopisch steeds 

Figuur 2. Isabelle Bense en Hanneke den Held 
tijdens mosseninstructie in het veld, in maart: dat 
wordt onder de loep nemen en uitpluizen! Foto: 
Marc Schmitz, 2013.
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goed te onderscheiden. Bij Kurzia pauciflo-
ra (gewoon spinragmos) is aangenomen dat het steeds om deze soort ging en niet om K. sylvatica (bosspinragmos); de enkele vondsten met fertiele exemplaren wijzen hier ook op. Ook kan het duo Dicranum 
bonjeanii (moerasgaffeltandmos) en D. sco-
parium (gewoon gaffeltandmos) in het veld lastig zijn; de vondsten in 2013 betreffen allebei D. bonjeanii. Wel is het goed, zoals Rienk-Jan Bijlsma aanraadde, in het ver-volg naar D. scoparium uit te kijken. Verder is Riccardia (moerasvorkje) een moeilijk geslacht; de twee vondsten uit 1967 waren niet (meer?) aanwezig in Naturalis Herba-rium. In verband hiermee staat Riccardia 
chamedryfolia (gewoon moerasvorkje) in de tabel vermeld als 'cf.'. De door Bense (2013) en Van Diggelen et al. (2014) ver-melde Hypnum imponens (goudklauwtjes-mos) bleek achteraf toch H. jutlandicum (heideklauwtjesmos).   
Milieu: abiotische factoren en beheer Belangrijke abiotische milieufactoren zijn de grondwaterstand, de gehalten aan nutri-enten (stikstof, fosfor), de gehalten aan macro-ionen (zoals calcium, magnesium, sulfaat, chloride) en de zuurgraad (pH) van het grondwater. De abiotische milieugege-vens zijn, zoals al in het eerste artikel ge-zegd, slechts eenmalig gemeten, in 1967 zelfs zeer beperkt, en niet altijd op verge-lijkbare wijze. Daarom gaan we er hier slechts beperkt op in, met uitzondering van de grondwaterstand. Wat betreft het beheer zijn er eveneens kennishiaten. In het vorige artikel is al wat gezegd over het maaien: zomermaaien, waarbij de hele kruidlaag wordt gemaaid, en wintermaaien, waarbij de strooiselres-ten meer of minder worden opgeruimd ofwel ter plaatse verbrand. In 1967 is wel de bemaaiing genoteerd, maar niets over zomer- en wintermaaien; branden is toen maar in enkele gevallen genoteerd. Het beheer in 2013 en de voorafgaande vijf jaar is wel goed bekend; over de tijd daartussen weten we echter veel minder. Het verschil tussen zomer- en wintermaaien wordt maar beperkt aangestipt vanwege het klei-ne aantal opnamen (in 2013) met winter-maaien zonder branden. Beheervormen 

die vrijwel of helemaal buiten beschou-wing blijven door gebrek aan gegevens zijn het mostrekken, in het verleden en recent zeer wijdverbreid, en verder het spuiten met herbiciden (rond 1967 op een klein deel van verpachte percelen), het frezen (± recent op een aantal percelen), en het af-plaggen (idem).   
Veranderingen in moslaag en 
milieu  Hieronder worden de veranderingen in de moslaag besproken, in samenhang met het milieu. Uit praktische overwegingen schet-sen we eerst de veranderingen in het mi-lieu in hun algemeenheid. Daarna komen de veranderingen in de moslaag aan de orde, om te beginnen de veranderingen die over de gehele linie hebben plaatsgevon-den, en vervolgens de veranderingen van de niet-gebrande veenmosrietlanden, de niet-gebrande moerasheiden en ten slotte de vegetaties met brandbeheer.  
Veranderingen in abiotische milieu-
eigenschappen Omdat de abiotische milieuveranderingen op alle hier onderscheiden vegetatietypen en -varianten invloed gehad kunnen heb-ben, vatten we eerst samen wat we daar-over te weten zijn gekomen. De aard van het substraat (kragge of vaste veenbodem) lijkt niet veel invloed te hebben gehad op de successie in veenmosrietland en moe-rasheide. Waarom verandert in de periode 1967-2013 het ene jonge veenmosrietland dan wel in moerasheide, en het andere niet? Ongetwijfeld spelen bij kraggen de dikte en stevigheid een rol, op hun beurt weer samenhangend met de aard van de vegetatie: rietvegetatie met hoge biomas-saproductie (resulterend in dikke, stevige kraggen), of trilveenachtige vegetatie met lage biomassaproductie (geeft dunne, soe-pele kraggen) zoals bijvoorbeeld in De Haak in 2009. Dit is van invloed op de mate van drijven en droger worden van de kragge; de trilveenachtige kraggen zullen veel langer nat blijven. 
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Tabel 1. Synoptische opnametabel van 50 veenmosrietland- en moerasheide-opnamen in 1967 en 2013. De opna-
men zijn per onderzoeksjaar en per type/beheervariant samengevat. De typeaanduidingen zijn onderscheiden op 
basis van de samenstelling van de vegetatie in 1967, de beheervarianten op basis van het beheer in 2013. 
Type (1967) nr. 1 2 3 4 

Type (1967) aanduiding 

Jong/ 
soortenrijk 
veenmos-
rietland 

Hennegrasveen-
mosrietland 

Matig soortenrijk 
veenmosrietland 

Soortenarm 
veenmosrietland 

Jaar 1967 2013 1967 2013 1967 2013 1967 2013 
Variant: m = maaien; mb = maaien+branden . m . . m mb . . m mb . . m mb 
Gemiddelde oppervlakte opnamen (m2) 9,5 9,5 10 11 100 11 10 13,5 10 13,5 6,5 9,5 6,5 9,5 
Gemiddelde bedekking mossen (%) 96 98 100 83 100 43 93 99 97 38 87 52 99 50 
Gemiddelde bedekking vaatplanten (%) 71 66 60 99 50 93 58 51 88 94 73 92 71 89 
Gemiddelde bedekking strooisel (%) . 39 . . 50 30 . . 46 36 . . 40 32 
Substraat: k = kragge; v = vaste bodem (k)v (k)v k/v k/v k(v) k(v) k k 
Gemiddeld grondwaterpeil (cm) –14 –19 –11 –18 –15 –19 –13 –15 
Verschil grondwaterpeil (cm) 1967-2013 . –6 . –7 . –4 . –2 
Aantal opnamen 8 8 1 6 1 6 2 6 2 6 3 3 3 3 
Mossen: gem. aantal soorten/opname 9,6 7,0 5,0 8,8 6,0 5,7 8,0 7,8 5,5 5,7 7,3 5,0 5,3 6,3 
Lever/bladmossoorten van nat/basenrijk milieu                             
Aneura pinguis 14 . . . . . . . . . . . . . 
Chiloscyphus polyanthos 14 . . . . . . . . . . . . . 
Riccardia cf. chamedryfolia 12 . . . . . . . . . . . . . 
Calliergonella cuspidata 22 . . . . . . . . . . . . . 
Pellia neesiana . . . 12 . 22 . . . . . . . 12 
Veenmossen van relatief basenrijk milieu                             
Sphagnum subnitens 26 . . . . . . . . . . . . . 
Sphagnum teres 263 . . . . . . . . . . . . . 
Sphagnum squarrosum 36 . . 12 . . . . . . . . . . 
Sphagnum flexuosum 637 . . 33 . . . 34 . . . . . . 
Soorten van graslanden, ruigten, bossen e.d.                             
Atrichum undulatum . . . 12 . . . . . . . . . . 
Plagiothecium nemorale . . . . . . . 12 . . . . . . 
Lophocolea bidentata . . . 32 . 12 . . . . . . . . 
Plagiothecium denticulatum v. undulatum . . . 52 . 23 . 11 . 33 . . . . 
Mnium hornum . . 13 46 12 43 13 23 . 53 . . . 23 
Kindbergia praelonga . . . 32 . 24 . . . 23 . . . 14 
Brachythecium rutabulum . . . . . 53 . . . 33 . . . 23 
Plagiomnium undulatum . . . . . 24 . . . . . . . 13 
Rhytidiadelphus squarrosus . . . . . 12 . . . . . . . . 
Soorten van alle veenmosrietlanden/moerasheiden                             
Pallavicinia lyellii 42 . . 23 . . 23 32 . 22 23 23 . 11 
Sphagnum fimbriatum 44 . . 32 . . . 24 . . . . . . 
Pohlia nutans 73 . 13 43 . . 26 63 . . 33 33 . . 
Calypogeia fissa 83 47 138 68 13 43 26 53 . 63 328 211 13 24 
Dicranum bonjeanii 46 . . 13 . . 13 23 . . 12 . . . 
Polytrichum commune v. commune 82 53 18 57 13 23 24 629 . 11 32 245 12 . 
Sphagnum fallax 44 324 168 18 . . 23 338 . 14 345 23 118 14 
Cephalozia connivens 23 43 . . . . 23 23 12 . 35 13 13 . 
Aulacomnium palustre 73 33 . 12 14 26 . 32 . 33 14 . 14 32 
Polytrichum longisetum . 32 . . . 12 . 23 14 . 12 . . . 
Straminergon stramineum 33 32 . 23 18 . . . . . . . 12 12 
Sphagnum palustre 842 773 . 661 188 535 288 656 268 533 211 38 343 343 
Soorten van relatief droog en zuur milieu                             
Campylopus flexuosus . . . . . . . . . . . . . . 
Campylopus pyriformis . . . 12 . . . . . 22 . . 13 14 
Plagiothecium undulatum . . . . . 14 . . . 138 . . . . 
Campylopus introflexus . . . . . . . . 13 . . . . . 
Hypnum jutlandicum . . . . . . . . . . . . . . 
Soorten van hoogveenachtig milieu                             
Sphagnum affine . . . . . . . . . . . . . . 
Riccardia latifrons . . . . . . . . . . . . . . 
Sphagnum papillosum . 315 . . . . . . . . . . . . 
Polytrichum juniperinum v. affine . . . . . . . . 12 . . . . . 
Sphagnum capillifolium s.l. . 23 . . . . . . . . . . 13 . 
Cephalozia macrostachya . 636 . . . . . . 24 . . . 268 . 
Kurzia pauciflora . 631 . . . . . . 24 . . . 268 . 
Sphagnum magellanicum . 55 . . . . . . 168 . . . 18 . 
Leucobryum glaucum . . . . . . . . . . . . . . 
Cladopodiella fluitans . . . . . . . . . . . . . . 
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Tabel 1. Vervolg. De presentie is uitgedrukt als het aantal opnamen waarin de soort voorkomt. De karakteristieke 
bedekking (= de gemiddelde bedekking berekend over alleen de opnamen waarin de soort voorkomt) is uitgedrukt in 
%. 

5 6 7 Type (1967) nr. 
Initiale 
moerasheide 

Soortenrijke 
moerasheide 

Soortenarme 
moerasheide 

Type (1967) aanduiding 

1967 2013 1967 2013 1967 2013 Jaar 
. . m mb . . m mb . . m mb Variant: m = maaien; mb = maaien+branden 
7 10 7 10 7 7 7 7 12,5 9 12,5 9 Gemiddelde oppervlakte opnamen (m2) 

94 100 68 60 96 73 99 36 80 95 99 92 Gemiddelde bedekking mossen (%) 
56 30 83 93 59 58 70 95 58 40 68 90 Gemiddelde bedekking vaatplanten (%) 
. . 65 30 . . 43 70 . . 32 10 Gemiddelde bedekking strooisel (%) 

k/v k/v (k)/v (k)/v k k Substraat: k = kragge; v = vaste bodem 
–13 –17 –17 –22 –11 –16 Gemiddeld grondwaterpeil (cm) 

. –4 . –5 . –5 Verschil grondwaterpeil (cm) 1967-2013 
4 1 4 1 7 2 7 2 6 1 6 1 Aantal opnamen 

9,8 7,0 7,3 6,0 9,1 8,0 6,3 5,0 9,2 8,0 6,5 3,0 Mossen 
                        Lever/bladmossoorten van nat/basenrijk milieu 
. . . . . . . . . . . . Echt vetmos 
. . . . . . . . . . . . Lippenmos 
. . . . . . . . . . . . Gewoon moeravorkje (cf.) 
. . . . . . . . . . . . Gewoon puntmos 
. . . . . . . . . . . . Moerasplakkaatmos 
                        Veenmossen van relatief basenrijk milieu 
. . . . . . . . . . . . Glanzend veenmos 
. . . . . . . . . . . . Sparrig veenmos 
. . . . . . . . . . . . Haakveenmos 
. . . . . . . . . . . . Slank veenmos 
                        Soorten van graslanden, ruigten, bossen e.d. 
. . . . . . . . . . . . Groot rimpelmos 
. . . . . . . . . . . . Groot platmos 
. . . . . . . . . . . . Gewoon kantmos 

12 . . . . . . 13 . . . . Glanzend platmos var. undulatum 
23 . . 18 . . . 12 . . 13 11 Gewoon sterrenmos 
. . . . . . . 14 . . . . Fijn laddermos 
. . 12 13 . . . 13 . . . . Gewoon dikkopmos 
. . . . . . . . . . . . Gerimpeld platmos 
. . . . . . . . . . . . Gewoon haakmos 
                        Soorten van alle veenmosrietlanden/moerasheiden 

32 . . . 22 . . . . . . . Elzenmos 
38 . . . 23 26 . . . . . . Gewimperd veenmos 
43 13 . 12 63 13 22 . 69 13 . . Gewoon peermos 
43 12 18 14 63 23 33 26 43 . . . Moerasbuidelmos 
22 . . . 315 211 24 . 43 14 . . Moerasgaffeltandmos 
44 118 236 . 43 24 13 . 66 13 39 . Gewoon haarmos var. commune 
263 188 223 . 741 24 . . 641 188 613 . Fraai veenmos 
24 12 13 . 73 18 314 . 54 13 13 . Glanzend maanmos 
32 . 24 13 42 14 32 23 32 . 53 12 Roodviltmos 
. . 13 . 24 . . . . . . . Gerand haarmos 
. 12 32 . 12 . 12 . 12 . 13 . Sliertmos 

457 . 437 138 633 248 772 168 53 14 646 188 Gewoon veenmos 
                        Soorten van relatief droog en zuur milieu 
. . . . 12 . . . . . . . Boskronkelsteeltje 

13 . . . 13 . 14 14 . . . . Breekblaadje 
. . 18 . . . . . . . . . Gerimpeld platmos 
. . . . . . . . . . . . Grijs kronkelsteeltje 
. . . . . . 14 . . . . . Heideklauwtjesmos 
                        Soorten van hoogveenachtig milieu 
. . . . 13 . . . . . . . Kamveenmos  
. . . . . . . . 13 . . . Breed moerasvorkje 
. 13 23 . 325 . 36 . 420 13 353 . Wrattig veenmos 
. . . . 23 13 34 . 13 14 . . Veenhaarmos 

43 . 23 . 32 . 23 . 33 . 53 . Stijf + Rood veenmos 
. . 331 . . . 518 . 18 . 35 . Aarmaanmos 
. . 168 . 35 . 513 . 316 . 44 . Gewoon spinragmos 
. . 213 . . . 325 . 12 . 426 . Hoogveenveenmos 
. . 118 . . . . . . . . . Kussentjesmos 
. . . . . . . . 13 . . . IJl stompmos 
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Tabel 1. Vervolg. 
Type (1967) nr. 1 2 3 4 

Type (1967) aanduiding 

Jong/ 
soortenrijk 
veenmos-
rietland 

Hennegrasveen-
mosrietland 

Matig soortenrijk 
veenmosrietland 

Soortenarm 
veenmosrietland 

Jaar 1967 2013 1967 2013 1967 2013 1967 2013 
Var: m = maaien; mb = maaien+branden  m   m mb   m mb   m mb 
Vaatplanten: gem. aantal soorten/opname 25,5 8,3 12,0 19,8 9,0 14,3 16,0 15,8 6,5 10,7 7,7 6,0 8,0 6,0 
Soorten van nat en/of basenrijk milieu                             
Mentha aquatica 32 . . . . . . . . . . . . . 
Equisetum fluviatile . . . 12 . . . . . . . . . . 
Juncus articulatus 12 . . . . . . . . . . . . . 
Carex pseudocyperus 11 . . . . . . . . . . . . . 
Scutellaria galericulata 11 . . . . . . . . . . . . . 
Hypericum tetrapterum 11 . . . . . . . . . . . . . 
Filipendula ulmaria 34 . . 22 . 22 . 11 . . . . . . 
Convolvulus sepium 22 . . 35 . 22 . . . . . . . . 
Rumex hydrolapathum 21 . . 11 . . . . . . . . . . 
Lycopus europaeus 12 . . 32 . 11 . . . . . . . . 
Galium palustre 22 . . 12 . 23 . . . . . . . . 
Rumex acetosa . . . 32 . 23 . 22 . . . . . . 
Valeriana officinalis 32 . . 34 . 36 . 12 . . . . . . 
Silene flos-cuculi 52 . . 43 . 32 . 11 . . . . . . 
Lythrum salicaria 51 . . 42 . 21 . . . 22 . . . . 
Carex paniculata 62 . . 13 . . . 32 . 11 . . . . 
Thelypteris palustris 726 . . 38 . 11 . 13 . 13 . . . . 
Holcus lanatus 42 . . 23 . . 11 . . . . . . . 
Cirsium palustre 42 . . 42 . 22 12 12 . 11 . . . . 
Dactylorhiza majalis s. praetermissa 42 . . . . . . 11 . . . . . . 
Lathyrus palustris 22 . . . . . . 13 . 11 . . . . 
Lotus pedunculatus 510 . . . . . . 12 . 13 . . . . 
Euphorbia palustris . . . 118 . . . . . . . . . . 
Hierochloe odorata . . 11 . . . . . . . . . . . 
Typha angustifolia . . . 12 . . . . . . . . . . 
Myosotis scorpioides s. scorpioides . . . . . . 11 . . . . . . . 
Vicia cracca . . . . . . . . . . . . . . 
Hypochaeris radicata . . . . . . . . . . . . . . 
Thalictrum flavum . . . 22 . 25 . . . . . . . . 
Juncus effusus . . . 11 . 13 . . . . . . . . 
Persicaria amphibia . . . 12 . 11 . . . . . . . . 
Angelica sylvestris 12 . . 22 . 23 . . . 11 . . . . 
Iris pseudacorus . . . 42 . 43 . . . 12 . . . . 
Stachys palustris . . . 23 . 22 . . . 11 . . . . 
Carex acutiformis 11 . . 54 . 23 . . . 11 . . . 11 
Carex acuta 21 13 . 18 . . . 13 . 11 . . . . 
Eupatorium cannabinum 42 . . 12 . 22 11 . . 11 . . . . 
Lysimachia vulgaris 42 . 13 53 12 34 22 31 . 23 . 21 11 . 
Juncus conglomeratus 42 . . 42 11 32 . 52 . 12 11 . . . 
Peucedanum palustre 52 11 11 66 . 42 . 21 . 43 . . . . 
Epilobium palustre 42 . . . . 12 . . . 33 . . . . 
Calamagrostis canescens 43 . 118 621 14 629 . . . 424 . . . 223 
Athyrium filix-femina . . . 168 . 210 11 46 . 47 . . . . 
Carex elata . . . . . 12 . . . . . . . . 
Caltha palustris . . . . . 11 . . . . . . . . 
Carex disticha . . . . . 13 . . . . . . . . 
Phalaris arundinacea . . . . . 23 . . . . . . . . 
Chamerion angustifolium . . . . . . . . . 14 . . . . 
Lysimachia thyrsiflora . . . . . . . . . . . . . 13 
Soorten van trilveenachtig milieu                             
Valeriana dioica 32 . . . . . . . . . . . . . 
Menyanthes trifoliata 18 . . . . . . . . . . . . . 
Utricularia minor 12 . . . . . . . . . . . . . 
Liparis loeselii 11 . . . . . . . . . . . . . 
Comarum palustre 55 . . 13 . . . 12 . . . . . . 
Hammarbya paludosa 51 . . . . . . . . . . . . . 
Soorten van relatief basenrijke 
veenmosrietlanden/moerasheiden                             
Anthoxanthum odoratum 82 13 11 . . . 13 32 . . . . . . 
Hydrocotyle vulgaris 54 . . 23 . . 12 . . . . . . . 
Succisa pratensis 813 13 . 18 . . 12 12 . . . . . . 
Viola palustris 52 . . 22 . 23 11 11 . . . . . . 
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Tabel 1. Vervolg. 
5 6 7 Type (1967) nr. 

Initiale moerasheide Soortenrijke moerasheide Soortenarme moerasheide

Type (1967) aanduiding 

1967 2013 1967 2013 1967 2013 Jaar 
  m mb   m mb   m mb Variant: m = maaien; mb = maaien+branden 

21,0 12,0 7,8 19,0 15,9 11,0 7,6 8,5 8,0 10,0 7,8 13,0 Vaatplanten: gem. aantal soorten/opname 
                        Soorten van nat en/of basenrijk milieu 
. . . . . . . . . . . . Watermunt 
. . . . . . . . . . . . Holpijp 
. . . . . . . . . . . . Zomprus 
. . . . . . . . . . . . Hoge cyperzegge 
. . . . . . . . . . . . Blauw glidkruid 
. . . . . . . . . . . . Gevleugeld hertshooi 
. . . . . . . . . . . . Moerasspirea 
. . . . . . . . . . . . Haagwinde 

11 . . . . . . . . . . . Waterzuring 
11 . . . . . . . . . . . Wolfspoot 
11 . . . . . . . . . . . Moeraswalstro 
11 . . . . . . . . . . . Veldzuring 
11 . . . . . . . . . . . Echte valeriaan 
. . . 11 . . . . . . . . Echte koekoeksbloem 

21 . . 11 . . . . . . . . Grote kattenstaart 
22 . . . 21 11 . . . . . . Pluimzegge 
23 . . . 41 . . . . . . . Moerasvaren 
12 . . . 11 . . . . . . . Gestreepte witbol 
21 . . . 22 . . . . . . 11 Kale jonker 
11 . . . . . . . . . . . Rietorchis 
22 . . 12 . . . . . . . . Moeraslathyrus 
. . . . 21 . . . . . . . Moerasrolklaver 
. . . . . . . . . . . . Moeraswolfsmelk 
. . . . . . . . . . . . Veenreukgras 

22 11 . . . . . . . . . . Kleine lisdodde 
. . . . . . . . . . . . Moerasvergeet-mij-nietje 

11 . . . . . . . . . . . Vogelwikke 
. . . . 12 . . . . . . . Gewoon biggenkruid 
. . . . . . . . . . . . Poelruit 
. . . . . . . . . . . . Pitrus 
. . . . . . . . . . . . Veenwortel 
. . . . . . . . . . . . Gewone engelwortel 
. . . . . . . . . . . . Gele lis 
. . . 12 . . . . . . . . Moerasandoorn 
. . . . . . . . . . . 13 Moeraszegge 
. . 13 12 . . . . . . 12 . Scherpe zegge 
. . . 12 11 . . . . . . 11 Koninginnekruid 

32 11 . 12 32 . 13 11 . . 22 . Grote wederik 
11 . 23 13 22 . 12 13 . . . 13 Biezenknoppen 
12 11 . 13 . . . 12 . . . 11 Melkeppe 
. . . . 11 11 . 12 . . . 13 Moerasbasterdwederik 

11 . . . . . . 223 . . . 18 Hennegras 
11 . . 12 . . . . . . . . Wijfjesvaren 
. . . . . . . . . . . . Stijve zegge 
. . . . . . . . . . . . Gewone dotterbloem 
. . . . . . . . . . . . Tweerijige zegge 
. . . . . . . . . . . . Rietgras 
. . . . . . . . . . . . Wilgenroosje 

12 . 13 . . . . . . . . . Moeraswederik 
                        Soorten van trilveenachtig milieu 
. . . . . . . . . . . . Kleine valeriaan 
. . . . . . . . . . . . Waterdrieblad 
. . . . . . . . . . . . Klein blaasjeskruid 
. . . . . . . . . . . . Groenknolorchis 

25 . . . . . . . . . . . Wateraardbei 
13 . . . 11 . . . . . . . Veenmosorchis 

                        
Soorten van relatief basenrijke  
veenmosrietlanden/moerasheiden 

42 . . . 23 . . . . . . . Gewoon reukgras 
11 13 . . 21 . . 11 . . . . Gewone waternavel 
420 . . . 48 12 . . . . . . Blauwe knoop 
23 . . . 11 . . . . . . . Moerasviooltje 
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Wel heel duidelijk is de relatie met het droger worden van het substraat. Het grondwaterpeil is gemiddeld met bijna 0,5 dm gedaald, variërend van een stijging van 0,4 dm tot een daling van 1,9 dm. Dit kan samenhangen met de peilverlaging in Pol-der Nieuwkoop en Noorden: vanaf 1944 tot 1985 was het peil –1,52 NAP, vanaf 1985 tot 2013 –1,55 NAP, en vanaf 2013 is een flexibel peil ingesteld met een winterpeil van –1,57 tot –1,59 NAP en een zomerpeil van – 1,55 tot 1,59 NAP (infor-matie van Piet van der Wee, Hoogheem-raadschap van Rijnland). Ook zal de vor-ming van nieuwe biomassa een rol hebben gespeeld, zowel op de (min of meer) drijvende kraggen als op de vaste, niet vergraven veengrond. Opvallend is de 

geringe peildaling in type 3, het soorten-arme veenmosrietland, allemaal opnamen op kraggen betreffend; dit zou dus kunnen samenhangen met een slechts geringe aan-groei van de kragge door een lage biomas-saproductie. De weinige opnamen waarin een verhoging van het grondwaterpeil werd gemeten, zijn onder andere langer geleden mogelijk afgeplagd dan wel vlak voor 2013 gefreesd; ook is er een opname met veel struikopslag bij.  Conclusies over het verband met andere abiotische factoren zijn maar spaarzaam te trekken uit dit onderzoek. Wat betreft de macro-ionen kan wel worden geconsta-teerd dat de hoeveelheden in het toenma-lige jongere veenmosrietland (type 1) duidelijk gedaald zijn, zoals ook blijkt uit 

Tabel 1. Vervolg. 
Type (1967) nr. 1 2 3 4 

Type (1967) aanduiding 

Jong/ 
soortenrijk 
veenmos-
rietland 

Hennegrasveen-
mosrietland 

Matig soortenrijk 
veenmosrietland 

Soortenarm 
veenmosrietland 

Jaar 1967 2013 1967 2013 1967 2013 1967 2013 
Variant: m = maaien; mb = maaien+branden  m   m mb   m mb   m mb 
Agrostis canina 83 18 14 510 . . 12 416 . 14 . . . . 
Luzula multiflora s. multiflora 62 13 11 21 11 . 23 42 . 12 . . 12 . 
Carex echinata 13 . . . . . . . . . . . . . 
Platanthera bifolia 13 . . . . . . . . . . . . . 
Galium uliginosum . . . . . . . 12 . . . . . . 
Carex panicea . . . . . . . . . . . . . . 
Gentiana pneumonanthe . . . . . . . . . . . . . . 
Soorten van alle veenmosrietland/moerasheiden                             
Potentilla erecta 52 52 . 12 . 13 22 32 12 13 21 12 . . 
Dryopteris cristata . . 12 31 12 21 22 42 . 21 11 32 . 11 
Dryopteris carthusiana x cristata . . 11 . . . . 12 . . . . . . 
Dryopteris carthusiana . . . 32 12 23 11 44 . 41 . 11 11 34 
Phragmites australis 84 74 138 641 14 610 24 517 23 65 316 35 34 35 
Juncus subnodulosus 88 67 . 11 . 23 23 43 118 33 33 12 14 13 
Drosera rotundifolia 63 53 . . 14 . 12 62 24 13 33 . 33 13 
Eriophorum angustifolium 12 34 . . . . . . 12 13 12 . 26 13 
Molinia caerulea 510 819 . 14 138 564 253 45 246 680 365 288 326 381 
Osmunda regalis . 34 . . . . . . . . 11 . . . 
Heidesoorten                             
Empetrum nigrum . . . . . . . . . . . . . . 
Vaccinium vitis-idaea . 14 . . . . . . 13 . . . . . 
Erica tetralix 11 629 . . . . . . 168 . . . 359 . 
Struik- en boomsoorten                             
Salix repens 42 . . . . . . . . . . . . . 
Lonicera periclymenum 21 . . 12 . . 11 32 . . . 11 . . 
Rhamnus frangula 22 11 . 42 . . 22 62 . . 22 12 . . 
Rubus fruticosus s.l. 11 . 12 52 . 43 22 65 . 11 22 12 . . 
Salix aurita/cinerea 72 . . 32 . . 11 12 . 12 . . . . 
Aronia x prunifolia 11 65 11 . . 11 . 32 . 32 . . 32 12 
Betula pubescens 11 22 . . . . . . 12 11 11 . 118 . 
Alnus glutinosa 21 . . . . . . 12 . . . . . . 
Myrica gale 12 428 . . . . . . . . . . 18 . 
Sorbus aucuparia . 21 . . . . . . . . . . . . 
Betula pendula . 11 . . . . . 11 11 . . . 11 . 
Amelanchier lamarckii . . . . . 12 . . . . . . . . 
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de gegevens van Vincent Crétin uit 2009. Over de hoeveelheid nutriënten zijn geen uitspraken mogelijk door het ontbreken van gegevens in 1967; het enige is dat door de afname van de zure depositie ('zure regen') ook de stikstofbelasting kan zijn verminderd. In 1960-1980 bereikte de zu-re depositie een hoogtepunt, om daarna weer af te nemen, echter niet tot een echt laag niveau. De pH aan de oppervlakte lijkt in veel gevallen ongeveer hetzelfde geble-ven of zelfs iets gestegen. Dit hangt wellicht ook weer samen met de afname van de zure depositie. Conclusies hierover zijn echter lastig door het verschil in meetdiepte: in 1967 ondieper dan in 2013, dus daardoor mogelijk lager. Alleen in het 

voorheen jongere veenmosrietland is de pH wel duidelijk gedaald.  
Veranderingen in het beheer Over veranderingen in het beheer tussen de jaren rond 1967 en de jaren rond 2013 is informatie verschaft door Natuurmo-numenten-medewerker Willem Wansinck, telg van de traditionele beheerdersfamilie Wansinck, en door NM-vrijwilliger Jan Vork, eveneens een geboren en getogen 'Nieuwkoper'. We gaan er hier wat dieper op in omdat het beheer een sterk stempel op de (mos)vegetatie drukt. Ook hier blijft de vergelijking tussen 1967 en 2013 enigs-zins beperkt door het gebrek aan gegevens uit 1967. 

Tabel 1. Vervolg. 
5 6 7 Type (1967) nr. 

Initiale 
moerasheide 

Soortenrijke 
moerasheide 

Soortenarme 
moerasheide 

Type (1967) aanduiding 

1967 2013 1967 2013 1967 2013 Jaar 
  m mb   m mb   m mb Variant: m = maaien; mb = maaien+branden 

33 13 12 13 24 12 . . . . 14 . Moerasstruisgras 
42 . 12 11 32 . . 12 . . 11 . Veelbloemige veldbies s.s. 
21 . . . . . . . . . . . Sterzegge 
11 . . . 22 . . . . . . . Welriekende nachtorchis 
. . . . . . . . . . . . Ruw walstro 
. . . . 11 . . . . . . . Blauwe zegge 
. . . . 11 . . . . . . . Klokjesgentiaan 
                        Soorten van alle veenmosrietland/moerasheiden 

42 13 13 11 66 12 12 13 42 11 . . Tormentil 
32 . . 12 21 11 . 11 . . . 11 Kamvaren 
. . . . . . . . . . . . Smalle stekelvaren × kamvaren 

11 11 . 12 . 22 . 22 . . . . Smalle stekelvaren 
43 18 44 14 73 23 74 24 63 13 64 13 Riet 
33 . 14 13 73 . 211 . 53 12 13 12 Paddenrus 
32 13 33 . 74 23 73 . 55 12 53 . Ronde zonnedauw 
13 . 44 . 11 . 14 . 52 . 44 . Veenpluis 
336 . 351 188 715 14 730 278 630 13 530 188 Pijpenstrootje 
. . . 18 . . . . 21 . . . Koningsvaren 
                        Heidesoorten 
. . . . . 168 . . 188 . 12 . Kraaihei 
. . . . 610 138 56 . 23 . 23 . Rode bosbes 
. . 343 . 47 11 717 . 47 138 637 . Gewone dopheide 
                        Struik- en boomsoorten 

12 . . . 62 11 . . . . . . Kruipwilg 
21 . . . . 12 12 . . 11 . . Wilde kamperfoelie 
11 12 . . 42 25 . . 42 12 11 . Sporkehout 
22 12 . . 11 12 . 13 12 12 11 . Gewone braam s.l. 
13 11 . . 62 . . . . 11 . 12 Geoorde/Grauwe wilg 
22 . 221 . 21 11 43 . . . 33 . Appelbes 
. . 12 . 52 . 413 . 21 . 411 12 Zachte berk 

11 . 210 . . . 22 . 12 . 11 . Zwarte els 
. . 18 . . . 12 . . . 12 . Wilde gagel 
. . . . . . . . . . . . Wilde lijsterbes 
. . . . 21 . 23 . . . . . Ruwe berk 
. . . . . . . . . . 11 . Amerikaans krentenboompje 
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Het bladrietmaaien ofwel 'ruigt'- of 'sluik'-snijden (ten behoeve van de bloembollen-teelt) was eind jaren ‘70 al bijna verdwe-nen, en gewijzigd in enerzijds zomermaai-en als natuurbeheer en anderzijds winter-maaien vanuit de rietteelt. De maaimetho-de is tussen 1967 en 2013 bovendien ge-wijzigd van zeis en kleine handgeduwde machine naar grote, zwaardere motorma-chines. Verder is het opruimen van het ach-tergebleven strooisel vaak sterk vermin-derd, zodat er meer strooisel blijft liggen.  In 1967 is de strooiselbedekking maar een enkele maal genoteerd, mogelijk omdat er gewoonlijk weinig strooisel lag? De opna-men in 2013 vertonen bij de verschillende maaimethoden sterk wisselende hoeveel-heden strooisel, maar in de regel hebben de gebrande opnamen en de zomergemaai-de opnamen een lagere strooiselbedekking dan de niet-gebrande wintergemaaide op-namen. Het verbranden van achtergebleven strooi-sel is tussen 1967 en 2013 flink toegeno-men. Dat heeft alles te maken met het stop-pen van het bladrietmaaien; bij het dek-rietmaaien in de winter ontstond de ge-

woonte om vervolgens de strooiselresten te verbranden (Fig. 3). Het is overigens de bedoeling dat het branden uiteindelijk he-lemaal wordt gestopt. De beheermaatregel mostrekken (Fig. 4) is door ons niet onderzocht, om twee rede-nen. Ten eerste werd in 1967 op de meeste percelen nog wel mos getrokken, meestal eens per drie jaar, maar dat was na onge-veer een jaar niet meer waar te nemen (en op net getrokken plaatsen ging je geen op-namen maken). In de tweede plaats is het mostrekken geleidelijk verminderd, en sinds een paar jaar, ook in 2013, is er nog maar één bedrijf dat mos trekt, en nog maar op één van de onderzochte percelen, waar echter wel vijf opnamen liggen. Na de oorlog waren er in Nieuwkoop enkele be-drijven (Fig. 5) die zich van september tot april bezighielden met het mostrekken; per bedrijf kon wel tien man personeel hier-mee bezig zijn. Onderscheiden werden 'de witte mos' ofwel veenmos, en 'de rode mos' ofwel haarmos. 'De witte mos' kon bestaan uit 'de dikke mos' (soorten uit de sectie Sphagnum, met name S. palustre), en 'de flapmos' (soorten uit de secties Acuti-

Figuur 3. Gebrand veenmosrietland. Het branden heeft ook de moslaag flink aangetast; in de zomer zal 
hier het hennegras-veenmosrietland welig tieren. Foto: Isabelle Bense, maart 2013.
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folia, Cuspidata en Squarrosa); 'de dikke mos' werd het meest gewaardeerd. Het veenmos werd gebruikt als verpakkings-materiaal van kwetsbare planten, om or-chideeën op te kweken (mits het niet te zout was door invloed van het vroeger plaatselijk zwak brakke open water), en als basis voor bloemstukken. Het haarmos werd met een speciale zeis met een kort 

blad 'gehakt' en op het laatst zelfs met een kleine maaimachine geoogst, omdat het erg taai was. Het was geschikt om de wortels van struiken en bomen in te verpakken en om anthuriums in te kweken, en het werd ook verwerkt in bloemstukken, eventueel als versiering, de 'mosstok'. Het mostrek-ken zal geheel afgelopen zijn als de laatste pachter met pensioen gaat, is het plan. 

Figuur 4. Veenmoshopen na het mostrekken, in Nieuwkoop/Noorden. De rode struik op de achtergrond 
is Aronia × prunifolia. Foto: Freek Mayenburg, 2004. 

Figuur 5. Pakbon van de Firma Spagnola; de eigenaar Leen van Capel (vandaar centrale vlinder) 
handelde in orchideeën e.d., en later in veenmos en haarmos als verpakkingsmateriaal enz. Met dank 
aan Jan Vork te Noorden.
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Veranderingen van de moslaag over 
de hele linie Fig. 6 geeft een indruk van de 'verenging' van de soortensamenstelling van de mos-laag tussen 1967 en 2013. Relatief soorten-rijke, natte opnamen zijn verdwenen en er is een ontwikkeling richting soortenarme moerasheide, samengevat een beweging in deze figuur naar 'groen/links' zogezegd. Er blijkt uit deze figuur ook een duidelijke relatie tussen de samenstelling van de moslaag en het maaibeheer (zomermaaien of wintermaaien zonder of met branden). Zeer opvallend is de omvangrijke afname van Polytrichum commune var. commune 

(Fig. 7a,b), het meest in het veenmosriet-land maar toch ook in de moerasheide. Van uitgestrekte velden haarmos is tegenwoor-dig geen sprake meer, trouwens ook niet in bijvoorbeeld Botshol. Willem Wansinck wist dat allang, hij heeft gezien hoe enorm 'de rode mos', het haarmos, in de twee laatste decennia is afgenomen: "in die tijd was er gewoon veel meer haarmos dan veenmos". Maar hij weet ook te vertellen dat het haarmos in de periode daarvóór, 

vanaf ongeveer 1960, sterk toenam. Wat kan hier de oorzaak van zijn? In de litera-tuur kom je geregeld verdroging tegen als oorzaak van de toename van P. commune var. commune. Maar een verder verdro-gend substraat, zoals in de laatste decen-nia, kan wellicht weer een afname veroor-zaken. Ook zou nog iets anders een rol kunnen spelen: de toename en afname van de zure depositie en daarmee de stikstof-neerslag in de tweede helft van de 20ste eeuw. Dit verschijnsel loopt behoorlijk pa-rallel met de opkomst en neergang van P. 
commune var. commune. In sommige opna-men is P. commune var. commune overi-

gens wel toegenomen. Rienk-Jan Bijlsma maakte ons erop attent dat het op drogere plekken dan mogelijk om P. commune var. 
perigoniale kon gaan. Hierop zijn we niet verdacht geweest; een nieuwe nadetermi-natie van het in 2009 en 2013 verzamelde materiaal resulteerde echter in uitsluitend 
P. commune var. commune, zodat we voor-alsnog concluderen dat var. perigoniale in Nieuwkoop (nog) niet voorkomt. 

Figuur 6. Biplot (een sta-
tistische bewerking) van 
de samenstelling van de 
moslaag in relatie met 
het beheer (over alle 70 
opnamen).  
 
Opnamen in 1967: grijs.  
 
Opnamen in 2013:  
groen = zomergemaaid,  
geel = wintergemaaid, 
zwart = wintergemaaid + 
gebrand.  
 
Naar Bense (2013). 
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Ook de afname van Sphagnum fallax, die in 1967 over uitgestrekte oppervlakten voor-kwam, is opmerkelijk. Het is een soort die zich vestigt en uitbreidt zodra het jonge veenmosrietlandstadium voorbij is. De afname van S. fallax is niet te verklaren uit de verarming en/of verzuring van het veenmosrietland en de moerasheide, om-dat deze soort het juist goed doet in een arm en zuur milieu. Eerder zullen het dro-ger worden en eventueel het stoppen van het mostrekken (mede) oorzaken kunnen zijn. Wat betreft het eerste ligt het voor de hand dat de sprietige 'flap'-veenmossen als 
S. fallax minder goed vocht vasthouden dan de mollige, 'dikke' veenmossen uit de sec-tie Sphagnum (Fig. 8). Hierop zou ook de slechts geringe toename van Sphagnum 
capillifolium s.l., ook een 'flapmos', kunnen wijzen, terwijl deze zich toch ook mét de moerasheide flink had kunnen uitbreiden. Rienk-Jan Bijlsma noemt eveneens het ver-band tussen de groeivorm (sprietig zoals S. 
fallax en S. fimbriatum of dik zoals S. pa-
lustre) en de gevoeligheid voor verdroging. 

Het is in ieder geval een feit dat S. palustre en ook S. magellanicum het wel goed doen. In een opname met een wat dichtere struiklaag handhaaft S. fallax zich beter, mogelijk door een vochtiger microklimaat. En misschien zou, zoals een herhalingsop-name te zien geeft, frezen S. fallax soms kunnen bevoordelen. Overigens heeft Han-neke in 1971/72 een proefje met veenmos-trekken in het Ilperveld gedaan, waarbij na een jaar bleek dat S. fallax was af- en S. 
palustre was toegenomen in het niet ge-trokken proefvlak en het omgekeerde het geval was in het wel getrokken proefvlak; iets voor nader onderzoek?  

Figuur 7a. Polytrichum commune var. commune, een van de grote verliezers in de periode 1967-2013, 
in een gesloten dek van Sphagnum palustre/papillosum. Foto: Marc Schmitz, 2008. 

Figuur 7b. Polytrichum commune var. commune, 
dwarsdoorsnede van het blad met de typerende 
ingedeukte top bij alle lamellen. Foto: Cris Hesse 
(herkomstlocatie onbekend). 
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Verder is er een duidelijke afname over de hele linie van verschillende andere mossen die voorheen min of meer algemeen in het veenmosrietland en de moerasheide wa-ren: Pallavicinia lyellii (elzenmos), Sphag-
num fimbriatum (gewimperd veenmos), 
Pohlia nutans, Dicranum bonjeanii, Cepha-
lozia connivens en in wat mindere mate 
Calypogeia fissa (moerasbuidelmos). De af-name van deze soorten lijkt in het alge-meen te duiden op afname aan nutriënten en mineralen, maar zoals gezegd mankeert het aan voldoende gegevens daarover. Wat betreft Dicranum bonjeanii is het trouwens vreemd dat deze tijdens de excursie van de BLWG in 1996 (Kortselius & Kerkhof, 1997) niet in het Nieuwkoopse plassenge-bied s.s. (wel in De Haak) werd waarge-nomen; wel werd D. scoparium een aantal malen vermeld (is daarvan materiaal ver-zameld?). In ieder geval stond er in 2013 nauwelijks meer Dicranum in de opnamen, met uitzondering van tweemaal D. bon-
jeanii. De teruggang van het levermosje 
Cephalozia connivens is opvallend, omdat het mede als hoogveensoort bekend staat. De toelichting in de digitale BLWG Ver-spreidingsatlas Mossen vermeldt wel een ‘breed scala aan milieus’: zowel hoog- als laagveen, humeus zand in vochtige heiden en broekbossen, en zelfs rottend hout. Tegenover deze afgenomen soorten staan ook soorten die over de hele linie gelijk blijven of toenemen. Zonet noemden we al 
Sphagnum palustre; deze soort is nog steeds verreweg het algemeenste veenmos. Volgens Rienk-Jan Bijlsma zou het gunstig voor S. palustre kunnen zijn dat de stikstof-depositie weliswaar is afgenomen, maar nog steeds in zekere mate plaatsvindt. Ook kan een rol spelen dat de soort beter tegen een wat droger substraat kan dan de ande-re soorten van de sectie Palustria, zoals de vochtcijfers van Ellenberg & Leuschner (2010) indiceren. Soorten van relatief droog (en zuur) milieu zoals Campylopus introflexus (grijs kronkel-steeltje), Hypnum jutlandicum en Plagiothe-
cium undulatum (gerimpeld platmos) zijn toegenomen; dat blijkt echter nauwelijks uit onze steekproef maar vooral uit allerlei andere waarnemingen.  

Overige veranderingen in het veen-
mosrietland (niet-gebrand) We hebben het niet-gebrande veenmos-rietland opgesplitst in de typen nr. 1, 3 en 4 (type 2 wordt verderop besproken in de paragraaf over de gebrande vegetaties). Deze typen vormen een reeks van jong/ soortenrijk naar oud/soortenarm veen-mosrietland, en representeren verlan-dingsstadia of stadia op vaste veenbodem, dan meestal als gevolg van afplaggen. In type 1, het jongere, soortenrijke veenmos-rietland, komen naast soorten als Succisa 
pratensis (blauwe knoop) ook de zeldzame 
Hammarbya paludosa (veenmosorchis) en 
Liparis loeselii (groenknolorchis) voor. De veenmossen Sphagnum flexuosum (slank veenmos), S. subnitens (glanzend veen-mos), S. squarrosum (haakveenmos) en S. 
teres (sparrig veenmos) groeien optimaal in dit type. Met geringe frequentie/bedek-king komen mossoorten van vroegere sta-dia voor zoals Calliergonella cuspidata (ge-woon puntmos). Type 3 en 4 zijn matig soortenrijk resp. soortenarm. Soortenarm veenmosrietland kan overigens ook wel-eens jong zijn, bijvoorbeeld als het ontstaat in een langdurig geïsoleerde sloot of poel. De meeste niet-gebrande veenmosrietland-opnamen zijn overgegaan in moerasheide. Dit wijst op een relatief korte levensduur van het veenmosrietland, slechts enkele tientallen jaren, althans in de laatste halve eeuw; de successie blijkt dus behoorlijk snel te gaan. Of de zure depositie hieraan nog heeft bijgedragen weten we niet. De overgang naar moerasheide betekent in ie-der geval het einde van mossoorten die het jonge, soortenrijke veenmosrietland karak-teriseren. De hoogveensoorten Cephalozia 
macrostachya, Kurzia pauciflora en Sphag-
num magellanicum hebben een flinke op-mars gemaakt, vooral in de zomergemaai-de vegetaties. Sphagnum papillosum is al-leen in het jonge/soortenrijke type van het eertijdse veenmosrietland verschenen. We weten niet waarom dit 'dikke' mos niet veel meer is toegenomen, net als S. magel-
lanicum; zoals eerder gezegd is er een kleine kans dat S. papillosum wegens de gelijkenis met S. palustre soms onderschat of niet gevonden is.  
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Overige veranderingen in de moeras-
heide (niet-gebrand) De moerasheide-opnamen uit 1967 staan in type 5, 6 en 7, ook weer gerangschikt van jong/soortenrijk naar oud/soorten-arm. De meest voorkomende heidesoort is 
Erica tetralix (gewone dophei), op plaats twee staat Vaccinium vitis-idaea (rode bos-bes, in Nieuwkoop 'palmpjes' genoemd). Zeer zeldzaam komen Empetrum nigrum (kraaihei) en Vaccinium oxycoccus (kleine veenbes) voor, en vroeger ook Calluna vul-
garis (struikhei); elders in het gebied groeit ook nog de exoot Vaccinium macro-
carpon (cranberry), die zo kan gaan domi-neren (bijv. in het Ilperveld) dat zelfs de 

mossen het loodje gaan leggen. De niet-gebrande moerasheideopnamen zijn in 2013 allemaal veranderd in soortenarme moerasheide, met uitzondering van één opname met relatief veel Aronia × pruni-
folia (appelbes) en Alnus glutinosa (zwarte els). In 2013 vinden we hier in ruime mate de meeste al eerder genoemde hoogveenmos-sen (Fig. 9). Wel is ook hier Sphagnum 
capillifolium s.l. nauwelijks vooruitgegaan, 

en verder verdwijnt S. papillosum juist hier en daar, naast het verschijnen in andere opnamen. Bij het veenmosrietland is hier-over al wat gezegd. Overigens is ook de hoogveensoort Poly-
trichum juniperinum var. affine (veenhaar-mos) niet toegenomen, ondanks dus de omvangrijke ontwikkeling van de moeras-heide. Volgens Damm & Van 't Veer (2010) zouden in een paar percelen tevens grote aantallen P. juniperinum var. juniperinum (echt zandhaarmos) voorkomen, maar dit achten wij onwaarschijnlijk, hoewel er in hun rapport staat dat de ingevoerde gege-vens uitgebreid gecontroleerd zijn. Op de kaart van P. juniperinum var. juniperinum 

in de digitale BLWG Verspreidingsatlas Mossen staan wel twee stippen die corres-ponderen met deze vondsten. Door de beperkte steekproef is een aantal schaarsere soorten niet of nauwelijks ver-tegenwoordigd. Uit ander onderzoek (door Crétin in 2009; Mooij, 2010; recente veld-waarnemingen) blijkt dat Cladopodiella flu-
itans (ijl stompmos) en Leucobryum glau-
cum (kussentjesmos) beduidend toene-men. Ook S. denticulatum (geoord veen-

Figuur 8. Voorbeelden van 'de dikke mos' en 'de flapmos': Sphagnum papillosum (en palustre?) en S. 
fallax; verder wat Polytrichum commune var. commune. Foto: Hanneke den Held, 1979. 
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mos), rond 2000 nog zeer zeldzaam in Nieuwkoop (Bouman 2002), wordt steeds vaker gesignaleerd. Van de vroeger in Nieuwkoop al zeer zeldzame hoogveen-soorten zijn Cephaloziella elachista (fijn draadmos) en Sphagnum affine (kamveen-mos) wellicht verdwenen; Odontoschisma 
sphagni (veendubbeltjesmos) en Riccardia 
latifrons (breed moerasvorkje) zijn nog wel recenter gesignaleerd. Twee soorten van nat en zuur milieu, Sphagnum cuspidatum (waterveenmos) en Warnstorfia fluitans (vensikkelmos), komen ook nog steeds op enkele plaatsen voor. De zomergemaaide en wintergemaaide op-namen laten geen noemenswaardig ver-schil zien, maar van de laatste zijn er ook maar drie opnamen. Twee opnamen met 
Empetrum nigrum zijn rond 2010-2012 ge-freesd. In een letterlijk grondig gefreesd proefvlak is kraaihei geheel verdwenen en bestaat de moslaag alleen nog uit kleine hoeveelheden Calypogeia fissa, Aulacomni-
um palustre (roodviltmos), Campylopus py-
riformis (breekblaadje) en Kindbergia prae-
longa (fijn laddermos). In een lichter ge-freesde opname hebben kraai- en dophei het frezen overleefd, evenals verschillende hoogveenmossen; bovendien is hier Sphag-
num fallax gaan domineren.  
Overige veranderingen in (recent) 
gebrande veenmosrietlanden en 
moerasheiden Een apart verhaal vormen de vegetaties met een beheer van wintermaaien + bran-den. De typen 2 t/m 7 uit 1967 bevatten allemaal meer of minder opnamen die in 2013 in de categorie met branden vallen. Het nog niet besproken type 2 valt in zijn geheel hierin; het is gebaseerd op – kenne-lijk – gebrande opnamen in 1967. Opval-lend is, zoals al ter sprake kwam bij de veranderingen in beheer, de toename aan gebrande vegetaties. In de gebrande opnamen zijn de pH en het gehalte aan basische macro-ionen relatief hoog, het stikstofgehalte is daarentegen re-latief laag (Bobbink et al., 2009). Fig. 6 laat de aparte positie zien die de moslaag van (alle) gebrande opnamen in-neemt. Hieruit kan worden opgemaakt dat er, vergeleken met 1967, in 2013 een clus-

tering, een verenging in de soortensamen-stelling is door het brandbeheer. De bedek-king van de moslaag in de gebrande opna-men is significant minder, gemiddeld 50% tegenover gemiddeld 90% in niet-gebran-de opnamen; een enkele maal ontbreken de mossen vrijwel of geheel. In de matig soortenrijke kruidlaag profite-ren Calamagrostis canescens (hennegras, in Nieuwkoop 'eenhal' genoemd) en Molinia 
caerulea opvallend van het brandbeheer, terwijl er bijvoorbeeld juist weinig Drosera 
rotundifolia (ronde zonnedauw) groeit. De gebrande vegetaties worden gekarakteri-seerd door triviale soorten als Brachythe-
cium rutabulum (gewoon dikkopmos), 
Kindbergia praelonga, Mnium hornum (ge-woon sterrenmos) en Plagiothecium denti-
culatum var. undulatum (glanzend plat-mos). Ook Campylopus pyriformis wordt in gebrand terrein meer gevonden, zoals ook uit het eerste artikel blijkt. Daarentegen betekent branden een absolute belemme-ring voor hoogveensoorten. Vrijwel alle veenmossen hebben het moeilijk; alleen S. 
palustre kan zich redelijk handhaven. Ook haarmossen houden niet van branden, en verder kunnen Cephalozia connivens en 
Straminergon stramineum (sliertmos) er duidelijk niet tegen. Van een ontwikkeling naar moerasheide is hier dus geen sprake, integendeel, zelfs be-staande moerasheide verandert weer in 'hennegras-veenmosrietland', met alle con-sequenties voor de moslaag van dien. Door het beheer van wintermaaien + branden wordt dus een min of meer stabiel veen-mosrietland met 'gewone' mossoorten ge-creëerd, overigens wel prettig arm aan struikopslag. Volgens Bobbink et al. (2009) wordt in hoogvenen en natte heiden in Oost-Nederland de horstvorming bij pij-penstrootje door branden gestimuleerd, en verdraagt veenmos het branden slecht; beide zaken blijken ook uit de Nieuwkoop-se opnamen.  
Terugblik en vooruitblik Binnen een periode van 40-50 jaar zijn bij zomer- en wintermaaibeheer zonder bran-den (van het resterende strooisel) de meeste Nieuwkoopse veenmosrietlanden en moerasheiden overgegaan in moeras-
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heiden. Deze zijn enerzijds relatief soorten-arm maar herbergen anderzijds een aantal evidente hoogveensoorten. Alleen sommig relatief jong veenmosrietland, zoals onder-zocht in De Haak in 1971 en opnieuw in 2009 (zie het eerste artikel), is niet verder gekomen dan 'ouder' veenmosrietland. In tegenstelling tot het beheer zonder bran-den resulteert wintermaaien + branden in veenmosrietland met tamelijk triviale mos-sen en kruiden. De samenstelling van de moslaag en de kruidlaag geeft dit verschil zonneklaar weer, ook al is onze steekproef niet groot. Over de abiotische milieuveranderingen is het moeilijker om uitspraken te doen. Wat betreft de meeste factoren zijn de gegevens te schaars en ook niet altijd goed verge-lijkbaar. In de literatuur worden wel aller-lei uitspraken gedaan, maar deze zijn niet steeds eenduidig. Wat wel vaststaat is dat het grondwaterpeil tussen 1967 en 2013 gemiddeld met 0,5 dm is gedaald. Deze verdroging wordt ook weerspiegeld in de totale samenstelling van de vegetatie cq. de moslaag. De menselijke invloed is zowel bij het ont-staan als bij de veranderingen groot ge-weest. De petgaten zijn zo'n 100-300 gele-den gegraven en grotendeels van open wa-ter in het huidige moeras veranderd. Eén van de in De Haak herhaalde transecten grensde rond 1970 aan open water waar je in 2009 al over kon lopen! Ook onderzoek van de luchtfoto's uit verschillende jaren laat zien hoe snel de verlanding kan verlo-

pen (De Hoop, 2007). Nieuw veenmosriet-land ontstaat alleen door nieuwe verlan-ding van open water, en eventueel kort-stondig door afplaggen. De al langer be-staande percelen lijken nog het meest op sponzen doordrenkt met nutriënten- en basenarm, zuur water, waar de invloed van sloten en greppels niet verder dan ca. 1 m doordringt (o.a. Binnendijk 2004). Te verwachten is dat de moerasheide met een meer uitgesproken hoogveenkarakter verder toeneemt. Ook zou gagelstruweel en/of berkenbroekbos met een moslaag van hoogveenmossen kunnen ontstaan. De enige die dan roet in het eten kan gooien is 
Aronia × prunifolia, een exoot die zeer agressief is en ook in bestaand struweel en bos de overhand kan krijgen; wij hopen op een effectieve bestrijding ervan. Tot slot, wat willen we? Willen we het 'ty-pische' laagveenmoeras behouden? Is dat mogelijk, en wenselijk? In dat geval lijkt ons het behoud alleen mogelijk door het opnieuw opstarten van de verlanding, en dit dus door het opnieuw graven van pet-gaten. Een adequate water- en waterbo-demkwaliteit zijn hierbij natuurlijk een vereiste. De ontwikkeling van jonge ver-landingsvegetaties in verschillende nieuwe petgaten is in ieder geval hoopgevend. Af-plaggen levert slechts relatief kort, en ook niet altijd, de gewenste jongere stadia op. Tegenwoordig groeien er binnen een jaar of vijf alweer Sphagnum magellanicum en andere hoogveensoorten. Ook een halve eeuw geleden, toen de percelen gemiddeld 

Figuur 9. Detail van de moeras-
heide in het vroege voorjaar van 
2013, met o.a. Erica tetralix, 
Molinia caerulea en Sphagnum 
magellanicum. Foto: Isabelle 
Bense, maart 2013. 
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nog voedsel- en basenrijker waren, werd er geplagd om de rietgroei te verbeteren. Uit waarnemingen op één perceel bleek dat na een jaar of tien (1961-1971) het aldus ontstane trilveenrietland weer veenmos-rietland was geworden, dat nu sinds vele jaren alweer moerasheide is. De maatregel bekalken levert in het veenmosrietland en de moerasheide nog minder resultaat (zie van Diggelen et al., 2009; 2015). Wat ten slotte wel een factor van belang blijkt, is de maaimethode: zomer- of wintermaaien, en de wijze waarop met de strooiselresten wordt omgegaan. Dit is van grote invloed op de biomassaproductie, die op haar beurt weer de aard van de successie beïn-vloedt. Het zoveel mogelijk verwijderen van het strooisel na het maaien (zonder branden) is hierbij van groot belang, zeker omdat de stikstofdepositie nog steeds aan de hoge kant is. En wat als we de hoogveenontwikkeling la-ten doorzetten? In 2013 waren we een keer met Juul Limpens van de Wageningen Universiteit in het veld, en zij merkte toen op dat een in Oost-Nederland actieve hoog-veenwerkgroep (zie Jansen et al. 2013) ja-loers zou zijn op een aantal van de hoog-veenachtige vegetaties in Nieuwkoop. Het blijft een zoeken, en hoe meer je ont-dekt, hoe meer vragen er nog boven komen drijven. Maar één ding weten we zeker:  
“door veenmos, veenmos, veenmos 

komt hoogveen los 
wordt zomp de klos” 

 
GÉ HARTGESPAN (sept. 2016) 

 
Naschrift bij het eerste artikel Wat vond Hans Schoorl tijdens een ex-cursie van de Plantensociologische Kring Nederland in het Nieuwkoopse plassenge-bied op 13 aug. 2016? Pellia epiphylla (ge-woon plakkaatmos)! Terwijl in het vorige artikel nog het ontbreken van deze soort in Nieuwkoop werd benadrukt. Het mos groeide op een recent afgeplagde plek, waar onder meer ook Lycopodiella inunda-
ta (moeraswolfsklauw) stond. Het zou eventueel wel een indirect gevolg kunnen zijn van het afplaggen; Titia Zonneveld (Natuurmonumenten) vertelde dat de 

plagmachines in allerlei terreinen worden gebruikt en daarmee ook voor versprei-ding kunnen zorgen. Het lijkt ons een goed idee om ook weer eens een BLWG-excursie naar het Nieuw-koopse plassengebied te organiseren.  
Dank We danken Juul Limpens, Martijn van Schie en Wouter van Steenis voor hun bege-leiding van het onderzoek. Verder dank aan Stephan Hennekens, die zo vriendelijk was onze opnamentabel tot twee keer toe te transformeren in een synoptische tabel, en aan Ad Bouman, Adrie van Heerden (Provincie Zuid-Holland), Michael Stech (Naturalis) en Piet van der Wee (Hoog-heemraadschap van Rijnland) voor het verstrekken van aanvullende informatie. Rienk-Jan Bijlsma en Geert van Wirdum hebben door hun kritische opmerkingen naar aanleiding van het vorige artikel over onder meer lastige soortenparen en inge-wikkelde ecologische aspecten tevens een bijdrage geleverd aan dit artikel. Ook dank aan aan Cris Hesse en Freek Mayenburg voor het beschikbaar stellen van hun foto's. En niet in de laatste plaats dank aan Marc Schmitz, die ons zo vakkundig per motorboot vervoerde, ons vasthoudend bleef wijzen op alles wat wij niet goed de-den, en waardevolle om niet te zeggen on-misbare bijdragen aan dit artikel leverde. Tot slot speciale dank aan onze Nieuw-koop-deskundigen Willem Wansinck en Jan Vork voor alle extra informatie uit heden en verleden, en voor alle praktische hulp die Willem en zijn collega's Gerard Haak en John Pieterse altijd geboden hebben: zon-der hen waren we letterlijk tussen wal en schip blijven steken.  
Literatuur Bense, I.H.M. 2013. Vegetational changes in late successional stages of fens related to manage-ment and succession in the Nieuwkoopse Plas-sen, the Netherlands. Wageningen University nr. 890113-050-060. Binnendijk, E. 2004. Een abiotische analyse van de Dotterbloemgraslanden en Moerasheide Nieuwkoopse plassen. Natuurmonumenten/ Hogeschool InHolland. BLWG/NDFF Verspreidingsatlas Mossen. http://www.verspreidingsatlas.nl/mossen 
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Wirdum, G. van, A.J. den Held, M. Schmitz. 1992. Terrestrializing fen vegetation in former tur-baries in the Netherlands. In: J.T.A. Verhoeven (ed.). Fens and bogs in the Netherlands. Vege-tation, History, Nutrient Dynamics and Con-servation: pp. 323-360. Kluwer, Dordrecht/ Boston/London.  
Auteurgegevens A.J. den Held, Buijs Ballotstraat 27, 3817JN Amersfoort, heldermaargrijzer@casema.nl I.H.M. Bense, IJsselsteinlaan 3–I, 3525ES Utrecht, isabelle.bense@gmail.com  
Abstract 
Changes in the moss vegetation of the Nieuw-
koopse Plassen (De Haak included) between 
1967/1972 and 2009/2013. II. Changes in Sphag-
num reedlands and fen-bogs. A sample of 50 historic relevés in Sphagnum reedlands and fen-bogs assessed in the Nieuw-koopse Plassen in 1967 was repeated in 2013. On average, the ground water level dropped with 0,5 dm in this period, and there was a obvious diminution of macro-ions in the younger Sphagnum reedlands. Also, between 1960-1980, there was a peak in the acid deposi-tion. Statements on the relation of changes in moss vegetation and chemical characteristics of the substrate are hardly possible because of the too incidental measurements. In general, the moss layer reflects the drying up of the substrate. Further, a group of species more or less constant in the 1967 relevés, par-ticularly Pallavicinia lyellii, S. fimbriatum, Pohlia 
nutans, Calypogeia fissa, Dicranum bonjeanii, and 
Cephalozia connivens has strongly decreased in 2013. A conspicuous phenomenon is the de-crease of Polytrichum commune var. commune, possibly linked to the reduced acid deposition. Also, Sphagnum fallax has decreased consider-ably, probably by its spidery shape which is less resistant as to dessication; this matches with the increase of massive species like Sphagnum 
palustre and S. magellanicum. Within 46 years, many relevés with a manage-ment of summer or winter mowing without bur-ning (of the remaining litter) show a change into an advanced fen-bog vegetation, with moss species like Cephalozia macrostachya, Kurzia 
pauciflora, Sphagnum magellanicum, S. papillo-
sum, Polytrichum juniperinum var. strictum and 
Leucobryum glaucum, The relevés with a winter mowing and burning management in 2013 and the years before haver turned into reedland with Calamagrostis canescens and usually very much Molinia caerulea; the moss layer is often reduced, with Sphagnum (mainly palustris), and species such as Brachythecium rutabulum and 
Mnium hornum. 
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De ontwikkeling van sporofyten van Buxbaumia aphylla 
(kaboutermos) in beeld 
 
H. van der Kolk 
 
Inleiding 
Buxbaumia aphylla (kaboutermos) werd in Nederland in 2013 herontdekt op de be-graafplaats van Elspeet (van der Kolk 2014). Momenteel (najaar 2016) is de soort in ons land bekend van vijf be-graafplaatsen op de zandgronden. Buxbau-
mia aphylla blijft een intrigerende soort, zowel vanwege haar uiterlijk als haar le-venswijze. De sporofyten van B. aphylla doorlopen een jaarlijkse cyclus: de kapsels komen vanaf eind augustus tot diep in ok-tober op, zijn in november of december volgroeid (maar nog niet rijp) en bevatten vanaf april rijpe sporen. In het late voor-jaar en de zomer sterven de sporenkapsels af, waarna de cyclus in het najaar opnieuw begint. Er kunnen verschillende duidelijke morfologische stadia in de ontwikkeling van een sporenkapsel van B. aphylla wor-den onderscheiden (Hancock en Brassard, 1974). In boeken en op het internet zijn er al veel foto’s gepubliceerd van volgroeide sporofyten, maar van de jongere stadia be-staat er, voor zover ik kon nagaan, maar nauwelijks beeldmateriaal. Waarschijnlijk komt dit doordat de jonge sporofyten van-wege het zeer kleine formaat nog moeilij-ker te vinden zijn dan de volgroeide spo-renkapsels. Daarnaast ontwikkelen de spo-rofyten van B. aphylla zich snel, in onge-veer anderhalve maand, tot een volgroeid kapsel. De onvolgroeide kapsels kunnen daarom vrijwel alleen tussen september en november gevonden worden. Volgroeide kapsels zijn soms al vanaf oktober aanwe-zig en blijven, mits ze niet afsterven of op-gegeten worden, tot in mei aanwezig. In deze korte bijdrage wil ik beeldmateriaal tonen van vooral de jongste stadia van sporofyten van B. aphylla. Aan de hand van foto’s beschrijf ik hoe de ontwikkeling van een sporofyt van B. aphylla verloopt. Alle foto’s zijn in 2014 of 2015 genomen op Nederlandse begraafplaatsen. Vanwege de kwetsbaarheid van de soort worden er in 

deze korte bijdrage geen vindplaatsgege-vens opgenomen.  
Ontwikkeling van een sporofyt In het veld is een korte en relatief dikke steel met bovenop de calyptra (huikje) het eerste zichtbare teken van een opkomende sporofyt van B. aphylla. Foto 1 toont een dergelijk stadium van een net opgekomen sporofyt met een duidelijke calyptra en een nog groene en vrijwel gladde seta. Merk bij deze foto op dat het mosplantje (gameto-fyt) ook bij dit hele jonge stadium onzicht-baar of al verdwenen is. De seta groeit bin-nen een paar dagen uit tot haar uiteinde-lijke lengte, waarna de basis van de seta rood aan begint te lopen (Foto 2). Op dit moment is er ook voor het eerst een min of meer duidelijke zwelling in het sporen-kapsel zichtbaar. Het sporenkapsel zet snel verder uit en er ontstaan twee afzonder-lijke zwellingen (Foto 3). Deze zwellingen vloeien samen tot één grotere zwelling (Foto 4, rechter sporofyt), waarbij het spo-renkapsel ook asymmetrisch begint te worden en steeds meer naar één kant gaat overhangen. Het sporenkapsel zwelt ver-volgens verder op en de calyptra valt af (Foto 4, linker sporofyt). Het sporenkapsel zet in korte tijd snel verder uit en krijgt een eivorm (Foto 5). Na een aantal weken krijgt het kapsel het typische afgeplatte uiterlijk (Foto 6). Op dit moment is het kapsel ook min of meer volgroeid. Het behoudt maandenlang dezelfde vorm en verandert in deze periode vooral nog van kleur. De volgroeide kapsels zijn eerst vrijwel geheel groen maar verkleuren lang-zaam steeds meer kastanjebruin. Pas in het voorjaar verandert de sporofyt weer van vorm en plat het kapsel af (Foto 7). Niet lang daarna laat het operculum los en is het peristoom zichtbaar (Foto 8). De spo-ren zijn nu rijp en kunnen worden losge-laten!   
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Om een indruk van de ontwikkelingssnel-heid van de sporofyten te krijgen, heb ik dezelfde sporofyten op meerdere dagen ge-fotografeerd. In deze fotoserie toont Foto 4 hetzelfde duo als Foto 2, maar zit er negen dagen verschil tussen de opnametijdstip-pen. Foto 1, Foto 5 en Foto 6 tonen ook het-zelfde exemplaar, maar de foto’s zijn res-pectievelijk genomen op 17 september, 17 oktober en 8 november. Vermoedelijk was deze sporofyt op Foto 1 slechts een of twee dagen oud. Aangezien de sporofyt op Foto 6 al ruimschoots volgroeid is, had deze waarschijnlijk ongeveer anderhalve maand nodig om uit te groeien tot zijn maximale formaat. Hoe dan ook is het duidelijk dat wie de jongere stadia van B. aphylla wil zien, vroeg in het seizoen op pad zal moe-ten. Daarnaast is er veel geduld nodig: de kapsels zijn op geschikte locaties meestal pas na lang turen te ontdekken tussen de andere mossen en korstmossen!  

Literatuur Hancock, J. A., & Brassard, G. R., 1974. Phenolo-gy, sporophyte production, and life history of Buxbaumia aphylla in Newfoundland, Canada. Bryologist, 77 (4): 501-513. Kolk, H. van der, 2014. Buxbaumia aphylla (kaboutermos) op de begraafplaatsen van Elspeet en Rhenen. Buxbaumiella 99: 32-37.  
Auteursgegevens H. van der Kolk, Hullenberglaan 9, 6712 AL Ben-nekom, henk-janvdkolk@hotmail.com  
Abstract 
The development of Buxbaumia aphylla sporo-
phytes in pictures There are only very few pictures available of the early stages of sporophyte development in Bux-
baumia aphylla, undoubtedly due to the tiny size of these sporophytes and the absence of clearly visible gametophytes, which makes them very hard to find. In this short article, several stages of sporophyte development are illustrated, in-cluding some very young stages. It appears that a sporophyte can reach its full length within 6 or 7 weeks after the start of its development. In the Netherlands, these early stages can be found in September-November.   

 
 Foto 1. 17 september 2015. Zie ook Foto’s 5 en 6. De achterste sporofyt is op Foto 1 onscherp 
afgebeeld. 
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 Foto 2. 11 november 2014. Zie ook Foto 4. 
 
 

 
 Foto 3. 13 september 2014. 
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 Foto 4. 20 november 2014. Hetzelfde duo als op Foto 2. 
 
 

 
 Foto 5. 17 oktober 2015. Dezelfde planten als op Foto’s 1 en 6. 
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 Foto 6. 8 november 2015. Dezelfde planten als op Foto’s 1 en 5. 
 
 

 
 Foto 7. 16 mei 2015. 
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 Foto 8. 10 november 2015. 
 
 
 
 

De eendagsexcursie naar Saasveld – Gammelke op 5 
november 2016  
 
Rudi Zielman 
 In uurhok 28.47 is een aantal keren een mossenexcursie geweest. Zo bezocht de MoGT (Mossen Groep Twente) een keer het Gravenbosch, direct grenzend aan de kern van het dorp Saasveld, en vond er on-der meer spatelmos (Homalia trichomani-
oides). Veel intensiever bezocht is het Molenven, het oudste natuurreservaat van Twente en in bezit van het museum Natura Docet in Denekamp, maar beheerd door Landschap Overijssel. Dit is onder meer onderzocht tijdens een excursie van de PKN (Planten-sociologisch Kring Nederland) in 2004, waarbij er voor het eerst bleek boomvorkje (Metzgeria furcata) en slank veenmos (Sphagnum flexuosum) gevonden werden. 

Ook een aantal excursies in klein verband van Rienk-Jan Bijlsma en ondergetekende, op verzoek van Landschap Overijssel, heb-ben hier leuke soorten opgeleverd, zoals gekromd dikkopmos (Brachythecium refle-
xum). Het aantal van 119 bekende soorten uit het uurhok is dan ook niet gek. Maar wat wel opmerkelijk is, is dat toch een aantal soor-ten die regelmatig tijdens excursies in Twente gevonden worden nog niet op de lijst voor het uurhok stonden (of staan). Te denken valt daarbij aan epifyten die recent opgekomen zijn, zoals knikkersterretje (Syntrichia papillosa) en helmroestmos (Frullania dilatata). Ook steensoorten als muursterretje (Tortula muralis) en achter-
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lichtmos (Schistidium) ontbreken. Alle re-den om dit uurhok, waarin vanouds ver-maarde terreinen als het Kloppersblok liggen, opnieuw met een bezoek te vereren.  In het gebied is in de jaren 2012-2015 de Landinrichting Saasveld-Gammelke uitge-voerd, met als belangrijkste doelen het te-gengaan van piekafvoeren van de beken (Gammelkerbeek, Weerselosebeek, Deur-ningerbeek, Lemselerbeek) die tot water-overlast in de kernen van Hertme en Borne kunnen leiden en terugdringen van verdro-ging van landbouwgronden. Dit is gedaan door beken weer meer te laten slingeren en het inrichten van retentiegebieden langs de beken, ook in de terreinen van Staatsbosbeheer die tijdens deze excursie zijn bezocht.  Het eerste terrein waar we na de ont-moeting op het plein bij de kerk naartoe gingen was het Gammelkerbroek. Dit is een elzencomplex langs de Gammelkerbeek waar zo'n vijf jaar geleden de gereguleerde beekloop gedereguleerd is. Van bovenaf op de foto's van Google Earth leek dit een aanlokkelijke bestemming met open grond langs de beek. Nadat de auto bij de brug geparkeerd was (en bijna over de natte leem door de slagboom gleed) begonnen we de speurtocht in een elzenperceel. Hier werden betrekkelijk weinig epifyten ge-vonden. Algemene soorten als gewone haarmuts (Orthotricum affine) en knots-kroesmos (Ulota bruchii) waren spaarzaam 

aanwezig. Ook kon op enkele stam  men bleek boomvorkje genoteerd worden, maar bijvoorbeeld helmroestmos is niet gezien. Hierbij moet aangetekend worden dat er nauwelijks eiken aanwezig zijn in het on-derzochte perceel en de lichtcondities be-labberd waren omdat er zoveel vocht in de lucht was door de mistige weersomstan-digheden en buiigheid. Voordeel daarvan was dan weer wel dat de enige pluk vlier-mos (Cryphaea heteromalla) die we vonden voor sommige deelnemers onherkenbaar was (eh, voordeel?), omdat de blaadjes schitterend wijd uitstonden (Foto 1). Op zo'n moment ga je even beter kijken en warempel... op hetzelfde takje van de enige grauwe wilg in deze depressie staat ook nog kwastjesmos (Platygyrium repens). In dit broekbos waren nog enkele plukken geplooid snavelmos (Eurhynchium stria-
tum) en een paar forse tapijten van ge-woon thujamos (Thuidium tamariscinum) te bewonderen. Vanuit het hoog opgaande elzenbroek gingen we door de beek naar het heringe-richte oeverland. Helaas bleek daar de struikvorming al goed op gang te zijn geko-men met als consequentie dat er eigenlijk geen open grond meer was waar het aan-genaam toeven is voor mossen. Thomas Homm wist nog een klein plukje te scoren, dat na controle inderdaad zoals verwacht gewoon kleimos (Tortula trunca-
ta) bleek te zijn. Na de lunch op een bankje aan de Gammelkerbeek werd een droger bosperceel geïnspecteerd. Behalve héél 

Foto 1. Vliermos (Cryphaea 
heteromalla) in vochtige 
toestand. 
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veel vogelhuisjes was de oogst hier be-perkt. Op de weg terug, richting Satersloweg, ble-ken in een droogstaande diepe sloot tussen het Broekbos van SBB en aanpalend cul-tuurland een aantal aardige soorten te vin-den, zoals gewoon moerasvorkje (Riccar-
dia chamedryfolia) onderin en zandhaar-mos (Polytrichum juniperinum), een vondst van Piet Kokke, hoog aan het talud.  Nadat de auto zich ontworsteld had aan de klei werd het tweede deel van de middag doorgebracht op de Handijksmeden. Re-cent is hier groot onderhoud gepleegd, bosopslag verwijderd en een perceel gras-land is van de cultuurlaag ontdaan en een oude poel weer opgedoken. De meeste deelnemers wilden eigenlijk naar een heideperceeltje dat op de luchtfo-to al zichtbaar was, maar het deel natuur-ontwikkeling pal bij de ingang aan de Post-weg leek dringend toe aan een vorsende blik. Dat loonde. Bij de eerste stap moest al geel hauwmos (Phaeoceros carolinianus) ontweken worden. Ook een goudkorrelmos was massaal aanwezig, thuis bleek dit meest kropgoudkorrelmos (Fossombronia 
incurva) te zijn, maar her en der bleken ook toefjes van gestekeld goudkorrelmos (F. wondraczekii) aanwezig. Ook een ander thalleus levermos van open lemige plek-ken, gekroesd plakkaatmos (Pellia endivii-
folia), was duidelijk aanwezig. Een andere pionier met grote plukken in het hele per-ceel was gewoon broedpeermos (Pohlia 
annotina), waarvan de broedkorrels mas-saal aanwezig waren, mooi slank en spits, en voor sommigen was dit een verhelde-rende aanblik. Een smalbladig topkapsel-mosje dat voor een smaltandmos gehou-den werd moest tot in huis wachten totdat het definitieve oordeel geveld kon worden: groot kortsteeltje (Pleuridium subulatum) met de antheridiën in kleine blaadjes ge-huld. De gevonden mossoorten sluiten hiermee goed aan bij de beschrijvingen van Hofstra en Eysink (1997) van begroeiingen met geel hauwmos in het stroomstelsel van de Lemselerbeek, hoewel van enkele mosge-nera (Fossombronia, Pleuridium, Pohlia) net iets andere soorten gevonden zijn. 

Zo duurde het geruime tijd voor we iets verder het terrein inkwamen. Er is iets reliëf aanwezig en ook de grondsoorten wisselen af, er is leem, lemig zand en ook delen droger, mooi roodgeel (ijzerrijk) zand met als gezegd een poel die ten tijde van het bezoek droog stond. Op de bodem was het nog een tikje vochtig en daar viel een mooi smal watervorkje op, het was hem echt: smal watervorkje (Riccia canali-
culata) tussen de spaarzame Juncus-plan-ten. Op deze wat vaste modder waren ook talrijke rozetjes klein landvorkje (Riccia 
sorocarpa) met zwarte kapsels te vinden. Eén landvorkje was anders, een piepklein rozetje, met kapsels in het midden, maar onduidelijk was wat het moest gaan wor-den. Nijver zoeken leverde helaas geen an-dere thalli op. Dit mosje is uiteindelijk naar Huub van Melick gezonden, die het deter-mineerde als gewoon landvorkje (Riccia 
glauca) op basis van de sporen die 75 um groot zijn en een onregelmatige maar dui-delijke vleugel hebben. Toen we weer iets hogerop kwamen vond Thomas Homm een Polytrichaceae met duidelijk blijvend pro-tonema, mooie donkere matjes: gewone viltmuts (Pogonatum aloides), die dan wel gewoon heet, maar toch vrij zeldzaam is. In Twente wordt grote viltmuts (Pogonatum 
urnigerum) vaker gevonden, met name op natuurontwikkelingsterreinen, en dat was ook hier het geval. Maar van de gewone viltmuts was wel ‘iets’ meer te vinden, over het hele westelijk deel van het perceel ble-ken telkens opnieuw vele vierkante meters vol te staan, vaak rijk kapselend. Een onge-woon gezicht (Fig. 2). De middag was na al dit fraais een eind gevorderd en besloten werd, mede omdat sommige deelnemers van ver kwamen, geen andere delen van het terrein meer te bezoeken. Dat maakte het ook mogelijk om nog even thuis de vondsten vlot te bekij-ken. Dat leverde nog kleine plukjes andere soorten op die het beeld van een rijk ont-wikkelde pioniervegetatie compleet maak-ten met klein smaltandmos (Ditrichum pu-
sillum) en klein rimpelmos (Atrichum tenel-
lum).  Al met al is de soortenlijst voor het uurhok goed aangevuld, en zijn er nog steeds een aantal algemene soorten niet op die lijst te 
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vinden; nog eens terug dus. Uiteraard zijn alle vondsten doorgegeven aan de beheer-der Staatsbosbeheer en de landelijke data-bank van de BLWG.  Deelnemers waren (alfabetisch) Karel Gort (Hoek van Holland), Thomas Homm (Ol-denburg Dld.), Piet Kokke (Enschede), Rudi Zielman (Enschede).  Dank voor Rick Ruijs (Staatsbosbeheer, toestemming om de terreinen te bezoeken) en Huub van Melick (determinatie Riccia).  
Literatuur Hofstra, J. & A.T.W. Eysink (1997). Geel hauw-mos (Phaeoceros carolinianus (Michx.)Prosk.) in Twente. Stratiotes 14: 19-26.  

Auteursgegevens H.R. Zielman, Wooldrikshoekweg 104, 7535 DD Enschede, rudi-zielman@wxs.nl 
 
 
Abstract On November 5th 2016 the society visited an area west of the city of Oldenzaal, famous for its famous vascular flora in the middle of the 20th century. Since that time agriculture has inten-sified, and particularly wet nature suffered from this, as brooks became ditches etc. To improve water retention conditions in a changing cli-mate, in 2012 - 2015 water courses have been deregulated.  The first locality we visited (Gammelkerbroek, N52 18.9 E6 49.7), consists of an old brook forest. Less epiphytes than expected were recorded, perhaps due to bad light conditions caused by rainy and very cloudy weather. However, also due to the moist conditions, one of the more remarkable findings was a fine patch of Cryphaea heteromalla, all the leaves spreading (Fig. 1). The same twig also hosted a stand of Platygyrium repens, not very common in this region. In the afternoon, a second locality was visited, Handijksmeden (N52 19.4 E6 50.1). Here we spent a couple of hours on a stretch not larger than ca. 70 × 35 m. The topsoil had been re-moved about one year earlier. Apart from some sparse vascular plant vegetation with typical plants like Gnaphalium luteo-album, the vegeta-tion was made up mainly by a large number of pioneer bryophyte species, colonizing a slightly undulating soil made up of rusty sand and loam. The first bryophyte that struck our eyes was 
Phaeoceros carolineanus with numerous thalli and the typical capsules. Thallose hepactics in-cluded Fossombronia wondraczekii and F. incur-
va, Pellia endiviifolia and Riccardia incurvata. In the meantime, such acrocarpous species as Atri-
chum tenellum, Pohlia annotina and Pleuridium 
subulatum were found. The bottom of a dried pool revealed Riccia sorocarpa, R. glauca and R. 
canaliculata. Some ten meters further and some-what higher, large stretches of Pogonatum aloi-
des with capsules (Fig. 2) were found. Altogether the species list for this grid cell (5×5 km) raised from 119 to 144 bryophyte species, which makes this a memorable excursion.     

Foto 2. Rijkelijk kapselende gewone viltmuts 
(Pogonatum aloides), samen met groot rim-
pelmos (Atrichum undulatum). 
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Aankondiging: De Vegetatie van Nederland. Deel 6.  
Klaas van Dort, Bas van Gennip & Marcel Schrijvers-Gonlag 
 
In De Vegetatie van Nederland 6 zijn voor het eerst de gemeenschappen van mossen en korstmos-
sen beschreven en geïllustreerd. Het boek behandelt alle aquatische, epilitische, epifytische en ter-
restrische associaties, verdeeld over 16 klassen. De soortensamenstelling is per klasse weergegeven 
in synoptische tabellen. Ook alle associaties zijn met vegetatieopnamen onderbouwd en in tabel-
vorm opgenomen. We sluiten hiermee aan op de eerdere delen van De Vegetatie van Nederland. 
 
Tabel (voorbeeld). Overzicht Hydropunctarietea maurae. 
Nr. Wetenschappelijke naam Zeld Trend RL Nederlandse naam 

48 Hydropunctarietea maurae     Zeestippelkorst-klasse 

48A Hydropunctarietalia maurae     Zeestippelkorst-orde 

48Aa Flavoplacion marinae    Verbond van Gelobde zeecitroenkorst 

48Aa1 Flavoplacetum marinae z 0/+ TNB Associatie van Gelobde zeecitroenkorst 

48Aa2 Hildenbrandio-Wahlenbergielletum mucosae z t KW Associatie van Gladde zeestippelkorst 

48Aa3 Hydropunctarietum maurae z tt BE Associatie van Zwarte zeestippelkorst 

48Aa4 Lecanoretum zosterae z 0/+ TNB Associatie van Zilte schotelkorst 

 
Het taalgebruik is populairwetenschappelijk om de informatie toegankelijk te maken voor zowel 
amateurbryologen en -lichenologen als plantensociologen en natuurbeheerders.  
In het inleidend hoofdstuk wordt ingegaan op definities en naamgeving, de afbakening van mossen- 
en korstmossengemeenschappen ten opzichte van vaatplantengemeenschappen, het bryo-licheno-
logisch complex, substraat, milieu, microbiotopen, ecologische indicatiegetallen en opnamemetho-
diek.  
 

 
Afbeelding 60-5. Leucobryum glaucum (Kussentjesmos), Polytrichum formosum (Fraai haarmos) en 
een rijkelijk kapselende populatie van Mnium hornum (Gewoon sterrenmos) op een oude humeuze 
greppelkant, een karakteristiek beeld van een Dicranellion-gemeenschap (Staverden). 
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Het hoofdbestanddeel van het boek omvat beschrijvingen van alle mossen- en korstmossengemeen-
schappen die vanaf 1990 in Nederland zijn aangetroffen.  
De opzet is voor iedere klasse gelijk. Na een algemene beschrijving wordt dieper ingegaan op dia-
gnostische soorten, ecologie, successie, natuurwaarde en trend. Daarop volgt de syntaxonomische 
indeling, vervolgens wordt het verschil met andere klassen uitgediept (afbakening). Een synoptische 
tabel laat in een oogopslag alle ken- en diagnostische soorten zien. De syntaxa zijn te identificeren 
met behulp van dichotome sleutels, gebaseerd op de kenmerkende soortcombinatie, aangevuld met 
eigenschappen van substraat en groeiplaats.  
Op het niveau van de (sub)associatie spitst de informatie zich toe op kensoorten, ecologie en ver-
spreiding in Nederland. Per associatie is een tabel met 10 floristisch karakteristieke opnamen opge-
nomen. Zowel de (gemoderniseerde) wetenschappelijke soortnamen als de Nederlandse worden 
hierin vermeld. Een uitgebreide literatuurlijst vormt de afsluiting van het boek. 
 
Tabel 56-6. Brachythecio populei-Anomodontetum viticulosi (Touwtjesmosgemeenschap). 
Opnamenummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
Bedekking mossen (%) 95 70 75 95 80 60 40 64 60 60    
Bedekking korstmossen (%) 3 2 . 2 1 . 2 1 10 2    
Boomsoort Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe    
Aantal soorten 13 14 11 14 11 11 13 15 12 8    
Brachythecio populei-Anomodontetum viticulosi   
Anomodon viticulosus 2b 2a + 2b + 2b 2a 2a . . Groot touwtjesmos  
Brachythecium reflexum . . . + . . . + . . Gekromd dikkopmos  
Isothecium alopecuroides 1 2a + 2a . 1 1 . . . Recht palmpjesmos  
Porella platyphylla . . . + + . . . . . Gewoon pelsmos  
Peltigera praetextata . . . . . . . . 2a 2a Ruig leermos  
Neckerion complanatae                        
Brachythecium populeum + . . + . . 1 1 . . Penseeldikkopmos  
Brachythecium salebrosum . + . 2a . . . 1 + . Glad dikkopmos  
Brachythecium velutinum + . + . . . . . . . Fluweelmos  
Bryum moravicum + . . . . 2m . + . . Boomknikmos  
Homalia trichomanoides 2b 1 2a 2b 2b 2b 2a 2a  2a 2m Spatelmos  
Homalothecium sericeum . 2a . . . . 1 2a . . Gewoon zijdemos  
Neckera complanata . + 2a + 2a . . . . . Glad kringmos  
Plagiomnium cuspidatum . . . . . r + . . . Spits boogsterrenmos  
Plagiothecium nemorale + + + . . r . . + . Groot platmos  
Thamnobryum alopecurum . . . . 2a 1 2b 2b 2a . Struikmos  
Neckeretea complanatae pref.                        
Amblystegium serpens . + + + . . 2m + . . Gewoon pluisdraadmos  
Brachythecium rutabulum 2b 2a 3 2b + 1 2a 2b 2a 3 Gewoon dikkopmos  
Hypnum cupressiforme 2a . 3 2b 2b . 1 2b 2b 2a Gesnaveld klauwtjesmos  
Kindbergia praelonga 2b + + + + 1 . 1 2a 2a Fijn laddermos  
Orthotricho-Physcietea    
Metzgeria furcata . . 1 . 2a . 2m . . . Bleek boomvorkje  
Radula complanata . 1 . . . . . . . . Gewoon schijfjesmos  
Rhynchostegium confertum . . . + . . . . . . Boomsnavelmos  
Indicatoren verzuring    
Dicranum scoparium + . . . . . . . . . Gewoon gaffeltandmos  
Mnium hornum + + . . 2a 2m 1 . . . Gewoon sterrenmos  
Polytrichum formosum . r . . . . . . . . Fraai haarmos  
Overig mossen    
Cirriphyllum piliferum . . . . . . . . . + Haarspitsmos  
Eurhynchium striatum . . . . . 1 . . . . Geplooid snavelmos  
Lophocolea bidentata . . . . . . . . + . Gewoon kantmos  
Thuidium tamariscinum . . . . . . . . + . Gewoon thujamos  
Overig korstmossen    
Anisomeridium polypori . . . . . . . 2m . . Schoorsteentje  
Lepraria finkii 2m 1 . 1 + . 1 1 . 1 Gelobde poederkorst  
Lepraria incana . . . . . . . 1 . . Gewone poederkorst  
Porina aenea . . . . . . . . . . Schors-olievlekje  
Overig    
Xylaria hypoxylon . . . . . . . . . 1 Geweizwam  
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Boomsoort 
Fe = Gewone es. 
Opnamelocaties 
1, 7 en 9. Overlangbroek. Eeuwenoude essenstoof in nat essenhakhout. 2 t/m 4. Langbroek. 
Hindersteyn. Eeuwenoude essenstoof, (no. 4 = neotype Brachythecio populei-Anomodontetum viti-
culosi). 5. Langbroek. Sandenburg. Eeuwenoude essenstoof. 6. Oud Kolland. Essenstoof met sta-
ken tot circa 10m lang, centraal in eerste kavel. 8. en 9. Bunnik, Raaphof. Oude essenstoof. 10. 
Landgoed Kolland. Touwtjesmosgemeenschap-fragment op essenstoof naast oogstpad. 
Opnemers 
1 t/m 6 Klaas van Dort, 7 Hans Wondergem, 8 t/m 10 Klaas van Dort & Leo Spier. 
 
 

Verenigingsnieuws 
 
Boekencommissie zoekt nieuwe leden 
Meer dan vijftien jaar hebben Heinjo During, Floor van Gelder en Huub van Melick gezorgd dat 
boeken over mossen en korstmossen die aan de vereniging werden geschonken, weer terechtkwa-
men bij een nieuwe generatie bryologen en lichenologen. Jaarlijks ontvangt de BLWG vele tientallen 
boeken. Leden van de boekencommissie zorgen voor ophalen of in ontvangst nemen van schen-
kingen, opslag en verkoop tijdens de BLWG-lezingendag. De opbrengst komt ten goede aan de vere-
niging. Ook tijdens de komende lezingendag zijn er weer tweedehandsboeken te koop. 
De leden van de boekencommissie willen het stokje dit jaar overgeven. Het bestuur van de BLWG 
zoekt daarom nieuwe leden voor de boekencommissie. Ben je geïnteresseerd, informeer dan bij 
secretaris André Aptroot (andreaptroot@gmail.com). 
 
Verjonging in de mossenwereld 
De waarnemers van BLWG worden gemiddeld steeds jonger. Van een groot deel van de waarnemers 
is het geboortejaar bekend in de NDFF Verspreidingsatlas. In de grafiek zie je de gemiddelde leeftijd 
door de jaren heen. Personen die veel waarnemingen doen tellen daarbij zwaarder mee dan zij die 
incidenteel een (korst)mos doorgeven. Heb je een account bij de NDFF Verspreidingsatlas, dan kun 
je je persoonlijke gegevens en gekoppelde profielen daar bekijken en aanvullen. Ook vind je daar 
statistieken van je eigen waarnemingen door de jaren heen. 
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Bespreking: Mossor – en fältguide 
 
Hallingbäck, T. 2016. Mossor – en fältguide. Naturcentrum AB bokförlag, Stenungsund. Zetterqvist 
Tryckeri, Göteborg. ISBN 978-91-85221-30-1. 395 pp. 130 x 235 x 21 mm. 820 gr. 
Prijs: 365 SEK (Zweedse kronen; ongeveer €38) plus porto via www.naturcentrum.se of bestel via mij 
(zie verderop). 
 
Laat ik meteen beginnen met twee – voor Nederlandse gebruikers – wellicht belangrijke punten van 
dit boek, een mogelijk negatief en een positief punt: het gehele boek is in het Zweeds geschreven 
(wel inclusief wetenschappelijke namen van soorten) en dit boek is op dit moment naar mijn weten 
de beste veldgids (hiermee doel ik op zowel de volledigheid, actualiteit als het broekzakformaat) van 
mossoorten in ‘het noorden’, hiermee wordt bedoeld Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland. 
 
De veldgids is grofweg opgebouwd uit drie delen: een inleidend deel, een determinatiesleutel en 
een deel met foto’s en verspreidingskaartjes van soorten. 
 
Het inleidende deel bestaat, naast een kort voorwoord en inleiding, uit vijf hoofdstukken.  
Als eerste 12 pagina’s ‘opbouw en voortplanting van mossen’: relatief weinig tekst met veel goede 
foto’s (de meeste scherp met veel zichtbare details, sommigen zijn wat onscherp) en enkele lijnte-
keningen. Door de gids heen gebruikte begrippen worden aan de hand van foto’s van verschillende 
mossoorten toegelicht. Dit is een bruikbaar deel van de veldgids, zowel voor gebruikers die de diver-
se onderdelen van mossen (nog) niet kennen als om het Zweedse equivalent van bekende begrippen 
te achterhalen. Voor dit laatste kan ook het vrij uitgebreide register (‘woordverklaringen’, vergezeld 
van lijntekeningen) achterin het boek worden gebruikt. 
Het volgende hoofdstuk (17 pagina’s) behandelt ecologie van mossen: successie, substraat, biotoop 
en voorbeelden van typische soorten per biotoop. Hoewel natuurlijk niet volledig, is dit laatste han-
dig om een eerste indruk te krijgen welke soorten er zoal kunnen worden aangetroffen op een be-
paalde groeiplaats.  
Aansluitend volgen zes pagina’s over vegetatiezonering en voorbeelden van mossoorten per zone-
ring. Hoewel informatief, kunnen met name de afgebeelde kaarten met de diverse vegetatiezone-
ringen door hun grote schaal (laag detailniveau) voor verwarring zorgen. Zo volgt uit de weerge-
geven kaarten dat het Noorse Engerdal onderdeel uitmaakt van de boreale vegetatiezone. Dit klopt 
voor wat betreft het dal zelf, maar de bergketens aan weerszijden van het dal maken grotendeels 
deel uit van de alpiene vegetatiezone. Een bryoloog die echter zelf nadenkt en het afgebeelde kaart-
materiaal als louter indicatief beoordeelt, kan met de soortenlijstjes per zone (zeker in combinatie 
met het voorgaande hoofdstuk over soorten per biotoop) een aardige eerste indruk krijgen van een 
aantal te verwachten soorten. 
De volgende vijf pagina’s over praktisch nut van mossoorten zijn aardig om te lezen, maar weinig 
diepgaand en niet echt noodzakelijk voor een veldgids. 
De laatste vier pagina’s van het inleidende deel geven beknopt informatie en tips over verzamelen 
en op naam brengen van mossen. Illustratief is dat dit hoofdstuk eindigt met overige determinatie-
literatuur voor mossen in ‘het noorden’ en dat de vermelde lijst slechts acht titels telt. Hiervan kun-
nen naar mijn mening drie titels als ‘veldgids’ worden bestempeld: naast de Europese gids van Frey 
en collega’s (2006) betreft dit het zesluik van Elsa Nyholm (1954-1969) en haar recentere vierluik 
(1987-1998). Opvallend is dat naast deze twee laatstgenoemde enigszins gedateerde mosflora’s de 
levermosflora van Sigfrid Arnell (1956) niet wordt vermeld. De overige boeken hebben een zodanig 
formaat en gewicht dat ik toch echt van een naslagwerk zou spreken: de levermos- en hauwmos-
flora van Kell Damsholt (2002), het recent verschenen prachtige veenmosboek van Kjell Ivar Flatberg 
(2013) en de drie prachtige boeken over bladmossen in de Zweedse serie Nationalnyckeln: Tomas 
Hallingbäck en collega’s (2006 en 2008) en Lars Hedenäs (2014). Conclusie: de nieuwe veldgids is de 
enige actuele veldgids voor de genoemde landen. 



 
Buxbaumiella 108 (2017) 49 

Na het inleidende deel volgt het belangrijkste gedeel-
te: een uitgebreide determinatiesleutel waarin onge-
veer 1200 verschillende mossoorten in ‘het noorden’ 
staan vermeld. Ongetwijfeld worden vrijwel alle soor-
ten in deze veldgids behandeld, maar niet allemaal: 
zo komt Voitia hyperborea (enkel bekend van het 
noordelijke eiland Svalbard) niet in de veldgids voor. 
Na een simpele hoofdsleutel volgt een gedetailleerde 
sleutel die leidt tot de geslachten. Rijkelijk geïllus-
treerd met lijntekeningen (zwart-wit) is deze dichoto-
me sleutel in principe goed te volgen. Nadelig voor 
een veldgids is dat er af en toe naar microscopische 
kenmerken wordt verwezen (zoals: aantal olielicha-
men per bladcel, breedte van bladcellen, aantal spo-
ren per kapsel). De meeste gebruikte kenmerken zijn 
echter met een loep goed te achterhalen, waardoor 
in combinatie met de tekeningen tot op geslacht kan 
worden gedetermineerd. Hierna volgt een alfabeti-
sche opsomming van de geslachten (op wetenschap-
pelijke naam). Hierbij worden de belangrijkste ken-
merken, informatie over voorkomen (habitat en vaak 
zeldzaamheid) en, indien relevant, gelijkenis met an-
dere soorten vermeld. Opvallend (maar niet bijzon-
der van belang voor een veldgids) is dat aangegeven 
wordt welke literatuurbron is gebruikt. Vervolgens 
volgt opnieuw een dichotome sleutel (inclusief lijnte-
keningen) welke leidt tot een specifieke mossoort. 

Prettig is dat hierbij zowel de Zweedse namen als de wetenschappelijke namen zijn weergegeven.  
 
Bijna de helft van de veldgids is gereserveerd voor een aanvullende bespreking van een aantal mos-
soorten. Meer dan 300 soorten zijn hiervoor uitgekozen. Hierbij is gestreefd naar een maximaal aan-
tal soorten die het gehele ‘noorden’ bestrijken. Helaas betekent dit dat niet alle geslachten zijn afge-
beeld. Ook een geslacht met meerdere soorten, zoals bijvoorbeeld Aloina (vier soorten), komt niet 
voor in dit deel van de veldgids, terwijl bijvoorbeeld zes van de vijftien Racomitrium-soorten wel zijn 
geselecteerd. Wat mij betreft waren vijf Racomitrium-soorten en één Aloina-soort informatiever 
geweest. Overigens staat foutief bij Racomitrium vermeld dat er elf soorten zijn, waarna er wel de-
gelijk vijftien worden genoemd. Dergelijke kleine foutjes in het totale aantal soorten komen regel-
matig voor: wellicht zijn er naderhand soorten toegevoegd zonder even opnieuw te sommeren.  
Iedere soort die wordt behandeld in dit deel van de veldgids wordt afgebeeld met een doorgaans 
prima kleurenfoto, soms aangevuld met een kleinere foto van een belangrijk detail (zoals de droge 
habitus van Bryum capillare en het peristoom van Schistidium apocarpum). Ook is een simpele maar 
informatieve lijntekening van een deel van de plant opgenomen (meestal het blad) en een versprei-
dingskaart met Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland (de noordelijke eilanden van Noorwe-
gen, Svalbard (waaronder Spitsbergen) en Jan Mayen, ontbreken echter). Van iedere soort is een be-
schrijving opgenomen waarbij vaak zowel enkele belangrijke morfologische kenmerken, informatie 
over ecologie als gelijkende soorten worden genoemd. Belangrijk is om al deze informatie in zijn 
geheel te bekijken: de tekst is vaak aanvullend op de verspreidingskaartjes en lijntekeningen, en 
andersom. Zo wordt bij Ptilium crista-castrensis in de tekst genoemd dat de bladkanten duidelijke 
tanden hebben; de lijntekening laat een gladde bladrand zien (maar geeft wel de bladvorm, korte 
dubbele nerf en lengtestrepen duidelijk weer). Terugbladerend naar de beschrijving van deze soort 
in het deel met de determinatiesleutel (op alfabetische geslachtsnaam), blijkt de sleutel de genoem-
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de tekst te nuanceren: de bladrand is ‘tot fijngetand’. Een vergelijkbaar verhaal geldt voor Rhytidia-
delphus triquetrus. 
Het advies is derhalve: gebruik alle beschikbare informatie, enkel plaatjes kijken wordt afgestraft! 
Dit geldt ook voor de verspreidingskaartjes: zo is Orthothecium rufescens bijzonder zeldzaam in Fin-
land (één locatie), Zweden (drie locaties) en ontbreekt deze soort in Denemarken. Vrijwel heel Noor-
wegen, uitgezonderd de zuidelijke kuststrook, is echter grijs gekleurd (inclusief aangrenzende delen 
in Zweden). Toch is deze soort gebonden aan kalkrijke bergachtige of noordelijke gebieden (vermeld 
in de begeleidende tekst) en op veel plekken in Noorwegen (zoals in de zuidelijke dalen) zal in het 
algemeen vruchteloos naar deze soort worden gezocht.  
 
Achterin het boek is een uitgebreid register opgenomen met zowel de wetenschappelijke als de 
Zweedse namen, beiden door elkaar prettig op alfabet gerangschikt. Hierbij zijn helaas enkele fout-
jes niet ontdekt; zo zijn alle Warnstorfia-soorten en de helft van de Weissia-soorten opgenomen bij 
de soorten beginnend met een V. Ook zijn alle Rhytidiadelphus-soorten bij de R. van Rhynchoste-
gium vermeld. En wat ik zelf lichtelijk irritant vind, maar dit is persoonlijk: de Zweedse namen zijn 
gerangschikt onder de eerste letter van de volledige naam. Dus liten parasollmossa staat bij de L, 
röd parasollmossa bij de R en gul parasollmossa bij de G; en bij de P is geen parasolmossa opge-
nomen. Ik kijk dus liever direct bij Splachnum in het register, dan gaat het meteen goed. 
Prettig is dat veel synoniemen (oude namen) in het register zijn opgenomen; deze zijn echter niet in 
het hoofdstuk met beschrijvingen van geslachten genoemd. Dus toen ik Cryptothallus niet kon vin-
den in dit deel, vond ik via het register dat ik bij Aneura moest kijken. Heel praktisch is dat indien 
een soort zowel in de sleutel als in het gedeelte met foto’s is opgenomen, beide paginanummers 
direct worden vermeld. 
 
Deze veldgids is het uitgebreide en geactualiseerde vervolg op de veldgids die in 1981 werd uitgege-
ven onder de naam ‘Mossor – en fälthandbok’, van Tomas Hallingbäck en Ingmar Holmåsen (tot aan 
2008 diverse malen in herdruk verschenen). De nieuwe veldgids ‘Mossor – en fältguide’ is qua opzet 
vrijwel gelijk aan zijn voorganger maar aanmerkelijk verbeterd, zowel wat actualiteit, aantal behan-
delde soorten als kwaliteit van de foto’s betreft. Met het in mijn ogen geweldige formaat (past sa-
men met de Beknopte Mosflora van Henk Siebel en Heinjo During in de zijzak van mijn favoriete 
Fjällräven-broek) doet deze veldgids zijn naam eer aan. Een verschil ten opzichte van zijn voorganger 
is dat deze nieuwe veldgids een zachte kaft heeft en niet is ingebonden. Zelf de kaft even plastifi-
ceren is daarom geen overbodige luxe (dit verklaart de witte verticale streep op de foto van mijn 
boek). Ook heeft de auteur zijn tekst uit 1981 nog in zijn hoofd zitten, blijkt uit het korte voorwoord 
in de nieuwe uitgave: het voorwoord is slechts een derde van dat in 1981 en ik lees dus nu pas – in 
de uitgave van 1981 – dat Spitsbergen en IJsland niet in de veldgids zijn opgenomen. Vandaar dus 
het ontbreken van Voitia.  
Voor reislustige bryologen kan ik deze veldgids aanbevelen. Een Prisma miniwoordenboek Zweeds 
verhoogt de feestvreugde in het veld. De nieuwe veldgids kan worden besteld bij diverse websites, 
zoals naturcentrum.se, naturbokhandeln.se en naturogfritid.no – de Zweedse sites zijn in het alge-
meen goedkoper. Veel websites versturen echter enkel binnen Noorwegen en Zweden (…). Mocht 
iemand problemen ondervinden bij de bestelling, ik wil met plezier het boek bestellen en door-
sturen: stuur dan een email naar marcel.schrijversgonlag@hihm.no of king_marcel@yahoo.com. 
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Marcel Schrijvers-Gonlag 
 
 

Bespreking: Basisgids Mossen  
 
Klaas van Dort, Bas van Gennip & Deirdre de Bruyn. Basisgids Mossen. KNNV Uitgeverij, Zeist. 
ISBN 978 90 5011 5582 + 168 pp. 239 × 165 mm. 
 
Prijs € 21,95. KNNV-leden krijgen 10% korting. 
 
Deze basisgids is bedoeld als introductieboek voor belangstellende leken en heeft dus niet de pre-
tentie een veldgids voor gevorderde mossenliefhebbers te zijn. Niettemin worden 190 soorten, on-
dersoorten of variëteiten behandeld (31% van de Nederlandse bryoflora), aanzienlijk meer dan de 
ruim 80 soorten in de Veldgids Mossen (van Dort et al. 1998).  
Een praktisch voordeel van deze gids is de geringe dikte (1 cm) en het geringe gewicht van circa 450 
gram – heel wat makkelijker mee te nemen dan bijvoorbeeld de field guide voor Brittannië en Ier-
land (Atherton et al. 2010), die bijna 1300 gram weegt, of de Fotogids Mossen (van Dort et al. 2010), 
ruim 1100 gram zwaar. 
 
De gids bevat een voorwoord en elf hoofdstukken. De eerste vier hoofdstukken (1 Inleiding; 2 Mos-
sen: groene plantjes zonder wortels; 3 Levenscyclus; 4 Hoofdgroepen: blad-, lever- en hauwmossen) 
nemen samen minder dan 10 pagina’s in beslag, die niet alleen tekst bevatten, maar ook een teke-
ning van de levenscyclus en 31 foto’s. Hieruit volgt dat de foto’s klein zijn. Een enkele keer (zodevor-
mend gewoon krulmos, gefotografeerd van flinke afstand) toont een foto daardoor te weinig details, 
maar verreweg de meeste foto’s laten duidelijk de cruciale onderdelen van de mosplanten en de uit-
eenlopende groeivormen en vertakkingswijzen zien. De tekst blinkt uit door bondigheid, zorgvuldig-
heid en een vlotte schrijfstijl – dit geldt voor de hele gids. 
 
De volgende vier hoofdstukken (5 Biotopen en substraten; 6 Werkgroepen en websites; 7 Loeptech-
niek; 8 Tips) passen op krap 2½ pagina. Qua substraatvoorkeur zijn de mossen verdeeld over zes 
groepen: ‘steen’, ‘grond droog’, ‘grond nat’, ‘schors’, ‘dood hout’ en ‘geen duidelijke voorkeur’. Voor 
al deze groepen zijn pictogrammen bedacht die terugkomen bij de soortbeschrijvingen verderop. 
Veel informatie over biotopen en substraten is ook te vinden in de sleutels en de soortteksten. 
 
In Hoofdstuk 9 Sleutels (10 pagina’s lang) leidt een korte sleutel ‘Hoofdgroepen’ naar zeven deelsleu-
tels. De deelsleutels (veenmossen, topkapselmossen etc.) maken gebruik van veldkenmerken en 
standplaatsgegevens. Microscopische kenmerken worden dus niet gebruikt, en van sporofyten wor-
den alleen veldkenmerken gegeven als de soort vaak kapselt.  De sleutels zijn niet dichotoom, maar 
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bestaan uit genummerde tekstblokken. Elk tekstblok be-
gint met een opsomming van kenmerken en eindigt met 
een opsomming van soorten, die al dan niet vetgedrukt 
zijn. De vetgedrukte voldoen tamelijk goed aan de be-
schreven kenmerken, de normaal gedrukte (dat zijn ver-
wante soorten en dubbelgangers) minder. De gebruiker 
wordt geacht de tekstblokken een voor een door te ne-
men, totdat hij/zij stuit op een beschrijving die lijkt te pas-
sen op het op naam te brengen mos. Paginaverwijzingen 
achter de soorten leiden vervolgens naar de soortbeschrij-
vingen met foto’s verderop in het boek, waar verder kan 
worden vergeleken. De sleutel voor veenmossen wordt 
niet alleen voorafgegaan door een toelichtende tekst, 
maar ook door zwart-witfotootjes van de stengelbladen 
van 17 soorten. De tijd zal leren of deze sleutels in de prak-
tijk goed werken; er lijkt in ieder geval goed over te zijn 
nagedacht. 
 
Hoofdstuk 10 Beschrijvingen bij de afbeeldingen maakt het 
grootste deel van de gids uit (ruim 138 pagina’s). Van de 

hoofdsoort op een pagina zijn meestal 4 of 5 foto’s te zien, die biotoop, de habitus van veraf en 
dichtbij en soms ook detailkenmerken tonen. Vaak zijn ook foto’s van erop lijkende soorten afge-
beeld, deze zijn dan op de foto en in de tekst aangeduid met een of meer asterisken. De soort-
teksten zijn heel kort, maar zeer ‘to the point’. De kwaliteit van de foto’s is doorgaans goed tot 
redelijk, ik heb nauwelijks dubieuze foto’s kunnen ontdekken (twee foto’s op pagina 104 die gewoon 
diknerfmos moeten voorstellen, doen mij meer denken aan haarspitsmos of een dikkopmos).  
 
De gids eindigt met Hoofdstuk 11 Index, die alle Nederlandse en wetenschappelijke soortnamen 
bevat en verwijst naar de pagina’s met de afbeeldingen van de soorten. 
Al met al is de Basisgids Mossen een uitstekende, prettig leesbare en heel praktische introductie tot 
de wereld van de mossen. 
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Dick Kerkhof 
 
 

Activiteitenprogramma 
 
De BLWG organiseert excursies, weekends en bijeenkomsten voor leden en publiek. Hieronder staan 
alle geplande activiteiten. Bij veel excursies staat vermeld dat ze ook geschikt zijn voor beginners: 
ook niet-leden van de BLWG en KNNV zijn dan van harte welkom. Komt u voor het eerst mee, denkt 
u dan aan de juiste kleding en schoeisel voor een buitenactiviteit, een lunchpakket en een loep om 
de mossen of korstmossen goed te kunnen bekijken. Excursies duren gewoonlijk tot 15.00 uur. Aan 
de activiteiten zijn geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld staat. Opgave via de website is 
gewenst. Zelf een excursie organiseren? Geef het door aan onze excursieregelaar Margriet Bekking 
(margrietbekking@hotmail.com). Traditioneel zijn er in de zomermaanden weinig excursies. 
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Zaterdag 21 januari 2017 - Mossenexcurse landgoed Den Treek, Woudenberg 
Mossenexcursie onder leiding van Jan Pellicaan naar landgoed Den Treek bij Woudenberg. Het is een 
afwisselend gebied met heide en bossen. We hebben toestemming om de Veenplas te gaan be-
kijken, een fraaie plas met veel veenmossen, die normaal niet toegankelijk is. Verzamelen om 10.00 
uur op de P-plaats aan de Treekerweg te Woudenberg. Te bereiken via de Doornseweg 23, t.o. 
Pannenkoekenhuis Bergzicht, de Treekerweg inrijden, na de haakse bocht is links een P-plaats. Bij 
sneeuw en vorst gaat de excursie niet door.  
 
Zaterdag 28 januari 2017 - Korstmossenexcursie Amsterdam (Rembrandtpark) 
Onder leiding van Henk Timmerman bezoeken we een van de grote parken van Amsterdam, het 
Rembrandtpark, waar over de korstmossen weinig bekend is. Amsterdam staat de laatste jaren 
garant voor bijzondere vondsten, vooral van zeldzame epifyten. Als er genoeg mossenkenners zijn, 
zullen ook de mossen worden bekeken, waarbij we uiteraard op zoek gaan naar het hier 10 jaar 
geleden gevonden uiterst zeldzame schubmos (Myrinia pulvinata). We beginnen aan de zuidrand 
van het park en lopen het volledig door naar de noordrand. Start: 10.30 uur. Verzamelen: net over 
de brug langs de Cornelis Lelylaan, 50 meter van tramhalte Surinameplein. 
 
Zaterdag 4 februari 2017 - BLWG Lezingendag Amersfoort 
De jaarlijkse BLWG-lezingendag is 2017 vindt plaats in Amersfoort, park Schothorst. Zie het program-
ma elders in deze Buxbaumiella.  
  
Zaterdag 11 februari - Korstmossenexcursie Den Dolder en Soest 
Korstmossenexcursie naar stuifzanden in de driehoek Den Dolder - Lage Vuursche -Soest onder lei-
ding van André Aptroot. Start: 10:00 uur op de parkeerplaats aan de noordkant van station Den 
Dolder (Doldersewegweg 148, Den Dolder). We zullen met de auto en wandelend een aantal locaties 
kort bezoeken. 
  
Woensdag 15 februari 2017 - Minicursus korstmossen Leusden 
Minicursus korstmossen met docenten Arie van den Bremer en Leo Spier georganiseerd door de 
Natuuracademie Amersfoort. Eén cursusavond gevolgd door een excursie op zaterdag. 
 
Zaterdag 25 februari 2017 - Mossenexcursie Het Loo, Apeldoorn 
Mossenexcursie onder leiding van Henry Kreeftenberg naar Het Loo bij Apeldoorn. In het kader van 
de inventarisatie van het paleispark Het Loo wordt een km-hok in het Achterpark van het paleispark 
bekeken. Het paleispark Het Loo is een interessant gebied, bestaande uit bossen, heide en sprengen 
met hier en daar leem aan de oppervlakte. Dit inventarisatieproject heeft al een aantal mooie soor-
ten opgeleverd en wie weet wat hier nog meer te vinden is? Verzamelen om 10.00 uur op de twee-
de parkeerplaats van Het Loo langs de Amersfoortseweg (deze P-plaats ligt ca. 500 m voorbij de dui-
delijk aangegeven en betaalde parkeerplaats vlakbij Het Loo). Aanmelden verplicht. 
 
Zaterdag 4 maart 2017 - Korstmossenexcursie/schoonmaakactie dijk Nijkerk 
Deze gecombineerde excursie/schoonmaakactie van de dijk bij Nijkerk wordt gegeven door Laurens 
Sparrius en Thijs van Trigt. We wisselen het schoonmaken van de dijk af met het bekijken van de 
korstmossen. Het gereedschap, zoals knietjes, handschoenen, staalborstels en voegenkrabbers, 
wordt verzorgd door het Waterschap. De dag is van 10.00 - 16.00 uur. Voor mossen is deze excursie 
minder interessant. Verzamelen om 10.00 uuur op de Puttense Dijk, op de rotonde van de N301 
voor het Nijkerkernauw naar rechts. Na 750 m langs de weg parkeren. 
 
Zaterdag 11 maart 2017 - Mossenexcursie Halsters Laag 
Mossenexcursie onder leiding van Margriet Bekking naar het Halsters Laag; een laagte tussen twee 
noordelijke uitlopers van de Brabantse Wal in de overgangszone waar zand- en kleigronden elkaar 
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raken. Hierdoor komt kwelwater aan het oppervlak. Het is een laaggelegen gebied met (natte) gras-
landen, broekbosjes, elzensingels en poelen. In 2009 is de voedselrijke bovenlaag geplagd. Vertrek 
10.00 uur vanaf de P bij de Dassenplas, ten zuiden van Steenbergen.  
  
Zaterdag 18 maart 2017 - Korstmossenexcursie Rosmalen 
Korstmossenexcursie onder leiding van André Aptroot ten oosten van Rosmalen. We bekijken hier 
de bossen met wat open plekken met heide, alsook wegbomen. We verzamelen om 10.00 uur in het 
doodlopende straatje Nieuwe Erven te Rosmalen, een zijweg van de Waterleidingstraat. 
 
Zondag 19 maart 2017 - Mossen- en korstmossenexcursie Heinenoord 
Excursie onder leiding van Klaas van Dort naar getijdenbossen langs de Oude Maas bij Heinenoord; 
het Gorzenbosch en de Buitenzomerlanden. Het is een gebied met veel doorgeschoten griend, maar 
ook griend waar regelmatig gezaagd wordt. Gezien de huidige ontwikkelingen in dit wilgenbostype 
zijn er leuke epifyten te verwachten: dwergwratjesmos staat er natuurlijk, maar ook spannende 
korstmossen. Phaeographis dendritica en Punctelia reddenda zijn mogelijk. Start om 10.00 uur. Ver-
zamelpunt wordt nog doorgegeven.  
 
Zaterdag 1 april - Korstmossenexcursie Drentse stuifzanden 
Korstmossenexcursie naar het Drouwenerzand, Orvelterzand en Mantingerzand voor het Meetnet 
Korstmossen in stuifzanden onder leiding van André Aptroot en Laurens Sparrius. We nemen de tijd 
voor het Drouwenerzand en bezoeken de andere gebieden wat korter. Bijzondere soorten die we 
verwachten aan te treffen zijn IJslands mos en sierlijk rendiermos. Start: 10:30 uur bij de parkeer-
plaats van het Drouwenerzand (adres: Alinghoek 16, Drouwen).  
  
Zaterdag 1 april 2017 - Mossenexcursie landgoed Twickel 
Mossenexcursie onder leiding van Rudi Zielman naar het Asbroek en Altena, een boscomplex met 
geplagde heide nabij Beckum. Dit gebied is in het bezit van landgoed Twickel en is gelegen in het 
uurhok tussen Hengelo en Haaksbergen waar vast nog een mooie score uit kan komen. Een voor-
waarde in de vergunning is dat de vondsten niet publiekelijk beschikbaar komen en slechts op uur-
hokniveau op de verspreidingskaartjes komen. Digitaal inventariseren is bij deze excursie verboden! 
De parkeerplek wordt gemaild in de week voor 1 april. Aanmelding is verplicht. 
 
Zaterdag 8 april 2017 - Mossenexcursie Bemelerberg, Zuid-Limburg 
Excursie onder leiding van Rienk-Jan Bijlsma naar de Bemelerberg in Zuid-Limburg. Ter behoud van 
de soortenrijke hellingschraallanden zijn hier de afgelopen jaren enkele grote delen ontgrond. Een 
mooie gelegenheid om deze percelen op pioniersoorten te onderzoeken. Verzamelpunt volgt nog. 
Vertrek om 10.00 uur.  
  
Donderdag 27 april t/m zondag 30 april 2017 - BLWG Voorjaarskamp Friesland/Drenthe 
Voor het voorjaarskamp 2017 gaan we naar het noorden van ons land; naar de Kop van Drenthe en 
oostelijk Friesland om precies te zijn. 
We verblijven op camping De Ikeleane bij Bakkeveen, www.ikeleane.nl, gelegen ten zuidoosten van 
Drachten. Op deze camping bestaat ook de mogelijkheid om accommodatie te huren en is er een 
B&B. Voor deze huuraccommodaties geldt: tijdig reserveren! Plaatsreservering dient rechtstreeks 
aan de camping te gebeuren; onder vermelding van: BLWG. 
De eerste excursiedag start donderdag 27 april 2017 om 09.00u vanaf de ingang van de camping De 
Ikeleane te Bakkeveen. 
In de landschappelijk fraaie omgeving van Bakkeveen valt voor BLWG'ers genoeg te beleven. De 
landgoederen en wegeiken in de regio staan van oudsher bekend om hun rijkdom aan epyfitische 
korstmossen; o.m. Ramalina lacera, speldenkussentjes en tandpastakorsten. In de nabijheid van de 
camping groeit Chaenotheca furfuracea (lichtend schorssteeltje). In de dorpen volop Haematomma 
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ochroleucum, Pertusaria coccodes en Schismatomma decolorans. Enig speurwerk met de lichtloep 
levert hier altijd wel leuke 'speldenknopjes' op. Onder andere Chaenotheca chlorella is niet zeldzaam 
op brinkeiken. 
De bryologen kunnen zich verheugen op oude landgoedbossen met o.m. riempjesmos, en op enkele 
gerenommeerde Drentse natte heideterreinen. In gezelschap van beenbreek en klokjesgentiaan zijn 
altijd leuke levermosjes en veenmossen te vinden. Wat de Friese moerassen op zullen leveren is nog 
een verrassing; in de blauwgraslanden rond Twijzel groeit nog Sphagnum contortum, dus de vooruit-
zichten zijn uitermate gunstig. Dat Cololejeunea minutissima inmiddels de noordelijke provincies 
heeft bereikt wisten we al, en ook dat hamsteroortje er niet zeldzaam meer is (al blijven de vond-
sten op berk op zich wel tamelijk verrassend). Ook zeer bijzonder is de ontdekking van Lejeunea 
lamacerina, nieuw voor Nederland. Uit een landgoedbos bij Roden is inmiddels ook een groeiplaats 
gemeld van Neckera crispa, niet ver van een eik met de eveneens in 2016 ontdekte populatie van de 
illustere witkring (Schismatomma cretaceum). En ga zo maar door. Het kan haast niet anders of we 
gaan tijdens het Voorjaarskamp 2017 veel nieuws ontdekken! 
 
Zaterdag 13 mei 2017 - Mossenexcursie landgoed Verwolde 
Mossenexcursie onder leiding van Rudi Zielman. In de Achterhoek liggen nog enkele grotere land-
goederen in particulier bezit. Deze excursie gaat naar landgoed Verwolde, gelegen ten noorden van 
Lochem en Laren. Grotendeels terra incognita wat betreft mossen, maar bekend bij wandelaars die 
het Pieterpad lopen. Een afwisselend landschap met boerenkampjes, maar ook grote bospercelen 
en enkele heidevelden, doen ons hopen op een rijke oogst. De exacte verzamelplaats waar we om 
10.00 uur starten, wordt kort van tevoren doorgegeven aan degenen die zich hebben aangemeld. 
 
 

Digitale sleutel Scandinavische bladmossen 
 
De meeste bryologen zullen inmiddels de monumentale driedelige Bladmossor in de kast hebben 
staan, het schitterend geïllustreerde overzicht van de Fenno-Scandinavische bladmossen. Een na-
deel van de eerste twee delen (hierin worden de topkapselmossen behandeld) is dat daarin sleutels 
tot de genera ontbreken. Dit probleem is nu de wereld uit, via internet is namelijk een pdf te down-
loaden met goed geïllustreerde sleutels tot alle genera. De hoofdtekst is in het Zweeds, maar de 
sleutels hebben tevens een Engelse tekst.  
 
Niklas Lönnell, Tomas Hallingbäck & Lars Hedenäs, 2016. Bestämningsnyckel till släkten inom egent-
liga bladmossor. 
http://www.artdatabanken.se/media/3104/egentliga_bladmossor-bryopsida-huvudnyckel_nn.pdf 
 
 

Veldsleutel voor grondkorsten in Dumortiera 
 
In Dumortiera, het tijdschrift over flora en vegetatie van België en aangrenzende gebieden, ver-
scheen onlangs een lichenologisch artikel over de eerste vondst in Vlaanderen van Thelidium zwack-
hii. Een belangrijk onderdeel van dat artikel is een veldsleutel tot grondkorsten.  
 
Dries Van den Broeck, Klaas van Dort & Daniël De Wit, 2016. Thelidium zwackhii, nieuw voor Vlaan-
deren. Met een veldsleutel voor de pyrenocarpe terrestrische lichenen van België. Dumortiera 108: 
30-32. 
http://www.br.fgov.be/DUMORTIERA/DUM_108/Dum_108_30-
32_Thelidium%20zwackhii_VDBroeck%20et%20al.pdf 
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Jaarverslag BLWG 2016 
 
In het jaarverslag wordt onderscheid gemaakt tussen de verenigingsactiviteiten en de projectorga-
nisatie van het bureau. De verenigingsactiviteiten worden door bestuursleden en vrijwilligers uitge-
voerd. 
 
Vereniging 
 
Activiteiten voor leden 
De BLWG heeft in 2016 in totaal 26 eendagsexcursies georganiseerd: 13 voor mossen en 13 voor 
korstmossen. Dat zijn vijf excursies minder dan vorig jaar. Zo’n 100 personen namen gemiddeld 2,5 
keer per jaar deel aan de excursies. De lezingendag in februari werd in het Natuurmuseum Tilburg 
gehouden. Daarbij waren zo’n 50 mensen aanwezig. Het voorjaarsweekend vond plaats in de Gaume 
(België) en trok 17 deelnemers. BLWG-lid Thijs van Trigt organiseerde een dijkenschoonmaakactie 
tijdens de Nationale Natuurwerkdag. In juni vond het traditionele zomerkamp plaats in Öland (Zwe-
den) met 16 deelnemers. 
 
Tijdschriften & Nieuwsbrieven 
Van Buxbaumiella verschenen de nummers 105, 106 en 107 onder redactie van Dick Kerkhof. In het 
open access tijdschrift Lindbergia verschenen vier artikelen die te lezen zijn op www.lindbergia.org. 
Er zijn drie digitale nieuwsbrieven verschenen, die aan circa 625 abonnees werden verstuurd. 
 
Bestuur en leden 
Klaas van Dort werd benoemd tot voorzitter en volgt daarmee Henk Siebel op, die de vereniging zes 
jaar heeft geleid. Het bestuur vergaderde tweemaal. De Algemene Ledenvergadering vond plaats 
tijdens de lezingendag op 13 februari. Het aantal leden per 31 december bedroeg 389. 
 
Databank en projecten 
 
Bureau 
In 2016 werkte Laurens Sparrius twee dagen per week als coördinator voor de BLWG via een dienst-
verband bij Stichting RAVON, waar Laurens ook drie dagen per week voor FLORON werkt. Met de 
opbrengsten van de projecten zorgt de BLWG onder meer voor het onderhoud van de databank, de 
NDFF Verspreidingsatlas, publiciteit rond bijzondere vondsten, contacten met andere organisaties 
en een reiskostenvergoeding voor het inventariseren van witte gebieden. 
 
Databank 
In 2016 werden 35.000 waarnemingen aan de BLWG-databank toegevoegd, deels waarnemingen uit 
eerdere jaren. De databank bevat nu in totaal 1,98 miljoen gevalideerde waarnemingen van mossen, 
korstmossen en kranswieren, die beschikbaar worden gesteld via de Nationale Databank Flora en 
Fauna (NDFF). In totaal bevat de NDFF 2,30 miljoen gevalideerde waarnemingen van mossen en 
korstmossen. Het verschil van 0,32 miljoen waarnemingen is afkomstig van andere bronhouders 
(Landelijke Vegetatiedatabank, provincies, terreinbeheerders en waarneming.nl). In 2016 is een aan-
zienlijke hoeveelheid gegevens van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer aan de NDFF toege-
voegd. 
In 2016 werd de honderdmiljoenste waarneming in de NDFF ingevoerd. Dit was toevallig het zeld-
zame korstmos wimpermos. De waarneming werd gedaan door BLWG-lid Koen Verhoogt en gevali-
deerd op waarneming.nl door Rutger Wildschut. 
Eind 2016 werden de NDFF-contracten met de provincies, waterschappen en terreinbeheerders ver-
lengd, waardoor financiering voor de databank tot eind 2019 verzekerd is. 
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NDFF Verspreidingsatlas 
In 2016 is de nieuwe papieren zoogdieratlas tegelijk verschenen als digitale atlas in de NDFF Ver-
spreidingsatlas in samenwerking met de Zoogdiervereniging. Ook zijn er atlassen voor reptielen, 
amfibieën, mariene weekdieren en kreeftachtigen bijgekomen. Flora en fauna zijn nu dus beide flink 
vertegenwoordigd. BIJ12, de licentiehouder van de NDFF, ondersteunt het beheer van de Versprei-
dingsatlas met een jaarlijkse financiële bijdrage, helpdesk en de mogelijkheid om de website te 
gebruiken als proeftuin voor nieuwe NDFF-applicaties. 
 
Onderzoek en advies 
• De BLWG werkte verder aan het NEM Landelijk Meetnet Korstmossen, dat sinds 1999 loopt. 
• Melchior van Tweel werkte aan een nieuwe meetronde van het NEM-meetnet Geel schorpioen-

mos. 
• De BLWG heeft net als in voorgaande jaren hand- en spandiensten verleend aan de Nederlandse 

Mycologische Vereniging, Stichting ANEMOON en Stichting TINEA. Voor Stichting TINEA en 
ANEMOON werden data in de NDFF geladen. Voor de NMV werd een invoerportaal voor het 
moeraspaddenstoelenproject gemaakt in de Verspreidingsatlas. 

• De openstelling van de subsidieregeling Groen en Doen vormde de aanleiding om twee keer een 
volledig verzorgd instructieweekend korstmossen te organiseren in het voorjaar en najaar van 
2016, met in totaal 23 deelnemers. 

• Voor de Provincie Noord-Brabant zijn determinaties uitgevoerd, in samenwerking met Dirk Blok. 
• Voor Stichting Bargerveen nam Laurens deel aan een reis naar Denemarken om te adviseren 

over herstel van stuifzanden. 
• De BLWG maakte een inspraakreactie op de milieueffectrapportage voor de versterking van de 

dijk langs de Eems. De BLWG blijft betrokken bij de plannen om de aanwezige granietblokken 
voor de tweede keer in de geschiedenis met beton in te gieten, maar de toekomst ziet er niet al 
te best uit. 

• De BLWG heeft een financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het boek (korst) 
mossengemeenschappen van Nederland in overleg met hoofdauteur Klaas van Dort en de KNNV 
Uitgeverij. 

• Op 1 september kwam de NOVA-app voor het invoeren van waarnemingen beschikbaar. Het 
winterseizoen 2016/2017 wordt gebruikt om hiermee ervaring op te doen. Half december waren 
31 daglijsten met in totaal 3000 (korst)mossenwaarnemingen met de app ingevoerd. 

• Laurens maakt deel uit van de Onderzoekscommissie Betonaantasting (in opdracht van I&M, 
Prorail en RWS). 

 
Winkel 
Winkelbeheerder Jan Pellicaan verzorgde de boekenverkoop met zo’n 100 bestellingen. 
 
Publiciteit 
In april verzorgde Laurens een korstmossencursus voor beginners in de regio Haarlem (georgani-
seerd door Niko Buiten) en ook organiseerde hij een PKN-excursie in de stuifzanden bij Soerendonk. 
Bij de waarnemersdag van de PGO’s op 7 oktober verzorgde Laurens een presentatie en workshop 
over de Verspreidingsatlas. Melchior van Tweel vertelde op Vroege Vogels over de ongeremde toe-
name van geel schorpioenmos in de Meppelerdieplanden. Thijs van Trigt kreeg op Omroep Gelder-
land aandacht voor de schoonmaakactie op de Arkemheensezeedijk en Putterzeedijk. De BLWG was 
aanwezig met een stand tijdens de FLORON-dag op 10 december. 
 
Samenwerking met andere organisaties 
De BLWG is aangesloten bij het soortenbeschermingsnetwerk SoortenNL. In het najaar van 2016 is 
Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna (VOFF) hierin opgegaan. Ook werd de jaarlijkse vergadering 
bijgewoond over de samenwerking rond de NDFF. 
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BLWG Lezingendag 2017 
 
Zaterdag 4 februari 2017, Het Groene Huis, Landgoed Schothorst, Schothorsterlaan 21, Amersfoort. 
Jaarlijkse ontmoetingsdag voor bryologen en lichenologen. Tijdens de presentaties komen taxono-
mie en ecologie van de Nederlandse mossen en korstmossen aan bod. In de pauzes zijn uitgaven 
van de werkgroep verkrijgbaar en ook veel tweedehandsboeken die de BLWG uit diverse schen-
kingen heeft ontvangen. 
 
Route openbaar vervoer: circa 18 minuten lopen vanaf station Amersfoort Schothorst. Bij de uitgang 
van het station linksaf langs de busbaan lopen. Na 150 m rechtsaf de Nijenrode op. Aan het einde 
van de woonwijk de fietsbrug over en linksaf de Schothorsterlaan (fietspad) op. Na een kilometer sla 
je rechtsaf en volg je de borden Centrum voor Natuur en Milieu/Het Groene Huis. Route auto: ge-
bruik routenavigatie. Je kunt gratis parkeren naast Het Groene Huis. 
 
Programma 
 
10.00 uur Ontvangst met koffie en thee. 

 
10.45 uur Opening. 

Klaas van Dort, dagvoorzitter 
 

10.50 uur Nieuwe mossen en nieuwe namen. Hoe het verleden herleeft. 
Henk Siebel 
 

11.20 uur Bomen over bomen. De achtergrond van genusnaamswijzigingen in korstmossen. 
Hans Toetenel & André Aptroot  
 

11.50 uur Nieuws over de projecten van de BLWG. 
Laurens Sparrius 
 

12.05 uur Lunchpauze en boekenverkoop met om 12.50 uur de algemene ledenvergadering 
en uitreiking van de prof. dr. J.J. Barkmanprijs. In de pauze en tijdens de 
vergadering wordt voor koffie en thee gezorgd. Er is geen lunch verkrijgbaar. 
  

14.00 uur (Korst)mossensociologie. 
Klaas van Dort 
 

14.30 uur Algemene korstmosparasieten. 
Henk-Jan van der Kolk 
 

14.50 uur Pauze met koffie en thee. 
 

15.10 uur De mosflora van Noardeast Fryslân. 
Jakob Hanenburg  
 

15.40 uur Endemische korstmossen op Porto Santo. 
André Aptroot & Laurens Sparrius 
 

16.00 uur Sluiting. 
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Lijst van te verkopen boeken en tijdschriften 
 
Tijdens de pauzes van de lezingendag op 4 februari 2017 zijn tweedehandsboeken en -tijdschriften 
te koop. Onderstaande lijst bevat een groot deel van wat er zal worden aangeboden. Op de website 
is de lijst ook te vinden, in een groter lettertype! 
 

Nr. Ex. Prijs Auteur(s) en titel 
1 5,00 Abeleven, T.H.A.J. 1888. Flora van Nijmegen 1e gedeelte. Plantae vasculares. Overdruk uit Ned. Kruidk. Arch., 90 pp 
2 5,00 Abeleven, T.H.A.J. 1889. Flora van Nijmegen 2e gedeelte. Plantae cellulares. Overdruk uit Ned. Kruidk. Arch., 46 pp 
3 2 15,00 Abeleven, Th.H.A.J. 1893. Prodromus Florae Batavae Ed. II vol. II pars I Nieuwe lijst van de Nederlandse Blad- en levermossen. 
4 2,50 Agsteribbe, E. et al. 1950. Mosvondsten in Nederland. Overdruk uit Ned. Kruidk. Arch. 57: 282-312 
5 5,00 Albertson, N. 1946. Oesterplana Hed ett alvaramraade paa Kinnekulle. Acta Phytogeogr. Suecica 20, 267 pp.  
6 20,00 Amann, J. 1928. Bryogéographie de la Suisse. F. Frères s.a., Zürich. 429 pp + veel kaarten 
7 10,00 Andersen, A.G. et al. 1976. Den danske mosflora I. Bladmosser. Gyldendal, Copenhagen. 
8 10,00 Ando, H. (ed.) 1981. Special issue in commemoration of Prof. Dr. Hyoji Suzuki’s retirement from Hiroshima University. Hikobia Suppl. 1. 505 pp 

9  30,00 Barkman, J.J. 1958. Phytosociology and ecology of cryptogamic epiphytes. Van Gorcum, Assen. 628 pp, compleet met tabellen en gestencilde 
bijlagen. 

10 5,00 Beijerinck, W. 1934. Sphagnum en Sphagnetum. Versluys, Amsterdam. 
11 15,00 Bischler-Causse, H. 1989. Marchantia L. The Asiatic and Oceanic taxa. Bryophyt. Bibl. 38, 317 pp 
12 10,00 Boesen, D. Et al. Dansk Mosflora- De pleurokarpe bladmosser. Københavns Univ. 1973 
13 2,50 Bons, R.M. et al. 1988. Bosmossen. Wet. Med. KNNV  
14 10,00 Bouman, A.C. 2002. De Nederlandse veenmossen. KNNV Uitgeverij/BLWG 
15 2 2,50 Broekhuizen, S. 1935. Mossen en varens. Arbeiderspers, Amsterdam. (Eentje ligt uit elkaar) 
16 5,00 Bruggeman-Nannenga, M.A. 1988. Systematic studies on Fissidens (Musci). Diss. Utrecht. 180 pp. 
17 5,00 Chen, P.C. 1963. Genera Muscorum Sinicorum Pars I. 326 pp 
18 5,00 Chen, P.C. 1978. Genera Muscorum Sinicorum Pars II. 331 pp 
19 10,00 Clarke, G.C.S. & J.G. Duckett 1979. Bryophyte Systematics. Ac. Press, London. 582 pp. 

20  10,00 Compère, P. et al. (eds) 1990. Bryology and lichenology in Belgium. Mém. Soc. Roy. Bot. Belg. 12/Verslag van symposium bij 10e verjaardag 
Vlaamse Werkgroep Bryologie. 

21 5,00 Conard, H.S. 1956. How to know the mosses and liverworts, revised edition. Brown Company, Dubuque, Iowa. 226 pp 
22 5,00 Cooke, M.C., Handbook of British Hepaticae, Edinburgh 1907 

23  1,00 Corley, M.F.V. et al. 1981. Mosses of Europe and the Azores: an annotated list of species, with synonyms from the recent literature. J. Bryol. 11: 
609-689 (overdruk) 

24 2,50 Crosby, M.R. 1999. Vademecum Bryologiae I. Hedwigian Society, St. Louis. 108 pp. 
25 5,00 Crosby, M.R. & R.E. Magill 1977. A dictionary of mosses. Missouri Bot. Garden, St. Louis. 43 pp. 
26 10,00 Crosby, M.R. et al. 1992. Index of Mosses 1963-1989. Missouri Bot. Garden, St. Louis. (voortzetting Index Muscorum). 

27  20,00 Demaret, F. & Castagne, E. 1959-64. Flore générale de Belgique. Bryophytes vol. II fasc 1-3. Nat. Plantentuin, Brussel. (bladmossen, Andreaea – 
Pottiaceae) 

28 2 5,00 De Sloover, J-L. & Demaret, F. 1968. Flore générale de Belgique. Bryophytes vol. III fasc 1. Nat. Plantentuin, Brussel (bladmossen, Grimmiaceae – 
start Bryaceae) 

29 2,50 Dirkse, G.M. et al. 1991. Bosmossen. Wet. Meded. KNNV 186. 
30 4 10,00 Dixon, H.N.1924 (repr. 1970). The student's handbook of British Mosses. Ed. 3. 
31 5,00 Douin, M. 1892. Nouvelle Flore des Mousses et Hépatiques, nouvelle ed. Librairie Générale de l’Enseignement, Paris 
32 5,00 During, H.J. 1977. A taxonomical revision of the Garovaglioideae (Pterobryaceae, Musci). Diss. Groningen 
33 5,00 Fletcher, M. 2003. Moss Grower’s Handbook. Copieën, 70 pp. 
34 25,00 Flowers, S. 1973. Mosses: Utah and the West. Brigham Young University Press. 
35 20,00 Forey, P.L. et al. 1992. Cladistics – a practical course in systematics. Oxford Science Publ. 
36 20,00 Frahm, J.P. 2006. Moose – Eine Einführung.Weissdorn Verlag, Jena. 
37 2 10,00 Frahm, J.P. & Frey, W. 1983. Moosflora. Ulmer 
38 2 5,00 Gams, H. 1957. Moos- und Farnpflanzen. Kleine Kryptogamenflora ed. 4 
39 5,00 Gams, H. 1973. Moos- und Farnpflanzen. Kleine Kryptogamenflora IV ed. 5 
40 10,00 Gao, C. (ed.) 1996. Flora Bryophytarum Sinicorum vol. 2 Fissidentales – Pottiales. Science Press. (tekst Chinees, tekeningen met latijnse namen) 
41 2 5,00 Garjeanne A.J.M. 1901. Mosflora van Nederland. Wolters, Groningen 
42 6 5,00 Gradstein, S.R. 1975. A taxonomic monograph of the genus Acrolejeunea (Hepaticae) (proefschrift) 
43 10,00 Gradstein, S.R. (ed.) 1985. Contributions to a monograph of the Lejeuneaceae subfamily Ptychanthoideae. Cramer, Vaduz. 253 pp 
44 2 10,00 Gradstein, S.R. & H.M.H. van Melick 1996. De Nederlandse Levermossen en Hauwmossen. KNNV Uitgeverij 
45 0,00 Gradstein, S.R. et al. 1971. Gereviseerde naamlijst bij Dixon, H.N.: The Student’s Handbook of British Mosses. 
46 5,00 Greven, H.C. 1992. Changes in the Dutch bryophyte flora and air pollution. Dissert. Bot. 194. Cramer, Berlin. 227 pp. 

47  1,00 Grolle, R. 1983. Hepatics of Europe including the Azores: an annotated list of species, with synonyms from the recent literature. J. Bryol. 12: 403-
459 (overdruk) 

48 10,00 Hattori, S. 1975. Selected bryological papers by Dr. Sinske Hattori published between 1940-1951. Reprints van artikelen in 1 band, 488 pp 
49 5,00 Hattori, S. & Noguchi, A. 1960. Index speciminum typicorum in Herbariis Japonensibus Pars Bryophyta. Tokyo, 169 pp 
50 10,00 Hattori, S. & Noguchi, A. 1975. Selected Bryological Papers by Dr. Sinske Hattori published between 1940-1951. Nichinan 
51 20,00 Herzog, Th. 1926. Geographie der Moose. Fischer, Jena. 439 pp 
52 5,00 Hof, J.J. 1925. Van het mos. Bibliotheek Natuurleven 7,8 en 9. Bureau Natuurleven, Den Haag. 164 pp 

53  2,50 Horikawa, Y., Ando, H. & Kawai, I. 1961. The bryophyte vegetation in the alpine zone of Mt. Hakusan. repr. uit Ecol. Stud. Hakusan Quasi-Nat. Park 
pp 35-59 

54 20,00 Husnot, T. 1922, reprint 1967. Hepaticologia Gallica. Reprint Asher & co. 
55 5,00 Huxley, J., The New Systematics, Oxford 1945 
56 5,00 Ihsiba, ? 1929. Catalogue of the Mosses of Japan. in Japanese, 295 pp. + indexen 
57 5,00 Ihsiba, ? 1932. Index Muscorum Nipponarum. in Japanese, 180 pp 
58 10,00 Inoue, H. 1974. Illustrations of Japanese Hepaticae vol I. Tsukijishokan Publ. Co., Tokyo. 200 pp. 
59 5,00 Iwatsuki, Z. & A. Noguchi 1973. Index Muscorum Japonicarum. J. Hattori Bot. Lab. 37:299-418. 
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60 1,00 Iwatsuki Z., Vitt D. en Gradstein R.  1976.  Bryological Herbaria, a guide 
61 5,00 Jahns, H.M., Farne-Moose-Flechten Mittel-, Nord- und Westeuropas, 1980 
62 10,00 Jansen, P. & W.H. Wachter 1928-1943. Bryologische Notities I-X. Overdrukken uit Ned. Kruidk. Arch. 
63 5,00 Jansen, P. & W.H. Wachter 1939-1943. Personalia I-IV. Overdrukken uit Ned. Kruidk. Arch. 

64  10,00 Joenje, W. et al. (eds) 1987. The ecology of biological invasions. Overdruk uit Proc. KNAW 90. Incl bijdragen over Campylopus introflexus en 
‘invading vascular plants and mosses ‘. 

65 5,00 Jongmans, W.J. 1906. Ueber Brutkörper bildende Laubmoose. Diss. München. 96 pp 
66 5,00 Klazenga, N. 2000. A revision of the Malesian species of Dicranoloma (Dicranaceae, Musci). Diss. Leiden, 130 pp. 
67 5,00 Kooijman, A.M.1993. Changes in the bryophyte layer of rich fens as controlled by acidification and eutrophication. Diss. Utrecht, 159 pp. 
68 5,00 Kramer, W. 1980. Tortula Hedw. sect. Rurales De Not. (Pottiaceae, Musci) in der östlichen Holarktis. Bryophyt. Bibl. 21. Cramer, Vaduz. 165 pp. 
69 5,00 Kruijer, H. 2002. Hypopterygiaceae of the World. Diss. Leiden / Blumea suppl 13, 388 pp. 
70 5,00 Kruijsen, B. 1982. Veldflora Zuidhollands duingebied II. Terrestrische blad- en levermossen. PPD Zuid-Holland 
71 3 10,00 Landwehr, J. 1966. Atlas van de Nederlandse Bladmossen. KNNV 
72 2 10,00 Landwehr, J. 1980. Atlas Nederlandse Levermossen. KNNV 
73 2 10,00 Landwehr, J. 1984. Nieuwe Atlas Nederlandse Bladmossen. KNNV 
74 5,00 Lang, A.S. 2014. Phylogeny and species delimitation within the moss genus Dicranum Hedw. Diss. Leiden 

75  5,00 Lawton, E. 1971. Keys for the identification of the mosses of the Pacific northwest. Hattori Bot. Lab., Nichinan. (overdruk uit Moss flora of the 
Pacific northwest). 

76 2 5,00 Lorch, W. 1923. Die Laubmoose. Kryptogamenflora für Anfänger, ed. 2. 
77 4 10,00 Macvicar, S.M. 1926. The student’s handbook of British hepatics (deels reprint 1971) 
78 10,00 Magill, R.E. 1981. Flora of southern Africa. Bryophyta part I Mosses fasc. 1 Sphagnaceae – Grimmiaceae. Bot. Research Inst., Pretoria. 291 pp 
79 5,00 Magill, R.E. 1990.Glossarium polyglottum bryologiae – A multilingual glossary for bryology. Missouri Bot. Garden. 297 pp. 
80 8 5,00 Margadant, W.D. 1944. Mossentabel. 
81 4 5,00 Margadant, W.D. 1959. Mossentabel. NJN 
82 3 5,00 Margadant, W.D. 1968. Early bryological literature (proefschrift) 
83 10 5,00 Margadant, W.D. & During, H.J. 1982. Beknopte flora van de Nederlandse Blad- en Levermossen. Thieme, Zutphen  
84 5,00 Maschke, J. 1976. Taxonomische Revision der Laubmoosgattung Myurium (Pterobryaceae). Bryophyt. Bibl. 6, 218 pp 
85 1,00 McVaugh, R. et al. 1968. An annotated glossary of botanical nomenclature. Regnum Vegetabile 56. 31 pp. 
86 5,00 Meijer, W. 1951. The genus Orthodontium. Diss. Amsterdam 
87 2 2,50 Melick, H. Van 1991. De Nederlandse Riccia’s (Land- en Watervorkjes). Wet. Med. KNNV 203. 
88 5.- Miranda, Huib de 1936. Mossentabel. Stencil, NJN 
89 2 5,00 Miranda, Huib de 1937. Mossentabel. NJN 

90  20,00 Mönkemeyer, W. 1927. Dr. L. Rabenhorsts Kryptogamen-Flora von Duetschland, Österreich und der Schwei, 4. Band: Die Laubmoose Europas 
Andreaeales – Bryales. Akad. Verlagsges., Leipzig. 960 pp 

91 5,00 Mota de Oliveira, S. 2010. Diversity of epiphytic bryophytes across the Amazon. Diss. Utrecht. 
92 5,00 Mueller, D.M.J. 1973. The peristome of Fissidens limbatus Sullivant. 
93 5,00 Noguchi, A. 1976. Handbook of Japanese Mosses. Hokuryukan Publ., Tokyo. 306 pp. In Japans, met Latijnse namen bij tekeningen en foto’s. 
94 10,00 Noguchi, A. 1987. Illustrated moss flora of Japan part 1. Hattori Bot. Lab., Obi.Andreaeaceae-Leucobryaceae, 242 pp. 
95 5,00 Nowak, H. 1980. Revision der Gattung Mitthyridium (Mitten) Robinson für Ozeanien (Calymperaceae). Bryophyt. Bibl. 20, 236 pp 
96 30,00 Nyholm, E. 1954-69. Illustrated moss flora of Fennoscandia II. Musci, Fasc. 1-6. Gleerups (fasc. 1-4), Swedish Nat. Res. Council 
97 20,00 Nyholm, E. 1975. Illustrated moss flora of Fennoscandia 2nd. ed. Fasc 1-4. 

98  5,00 Orbán, S. & L. Vajda 1983. Magyarország mohaflórájának kézikönyve. Akad. Kiadó. Budapest. (Bladmosflora in het Hongaars, veel tekeningen, 518 
pp) 

99 5,00 Osada, T. 1973. The world of Bryophyta. 151 pp. in Japans. 
100 5,00 Parihar, N.S. 1965. An introduction to Embryophyta volume I. Bryophyta. Central Book Depot, Allahabad. 
101 5,00 Parihar, N.S. 1967. An introduction to Embryophyta. I. Bryophyta. Ed. 5 
102 5,00 Parihar, N.S. 1977. An introduction to embryophyta vol. I. Bryophyta. 4th ed. Central Bookdepot, Allahabad 
103 5,00 Parihar, N.S. 1980. An introduction to embryophyta vol. I. Bryophyta. Central Book depot, Allahabad 
104 5,00 Parihar, N.S. 1980. An introduction to embryophyta vol. II. Pteridophytes. Central Book depot, Allahabad 
105 2,50 Pluijm, A. van der 1995. De mos- en korstmosflora van de Biesbosch. SBB-rapport. 
106 20,00 Pócs, T. et al. 1987. Proceedings of the IAB conference of bryoecology. Symp. Biol. Hung.35. 2 volumes, 902 pp 
107 2 10,00 Podpera, J. 1954. Conspectus Muscorum Europaeorum. CSAV, Praha 
108 5,00 Preston, C.D. et al. 2012. Bryophyte recording handbook. BBS 
109 5,00 Richards, P. 1950. A book of mosses. Penguin Books, London. 40 pp + 16 kleurplaten ontleend aan Hedwig. 
110 5,00 Sayre, G. 1959. Dates of publications describing Musci, 1801-1821. Troy, New York 
111 10,00 Schofield, W.B. 1992. Some common mosses of British Columbia, ed 2. Royal British Columbia Museum, Victoria. 394 pp 
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Herhaalde oproep: mossenwaarnemingen 
 
Voor een van de volgende nummers van Buxbaumiella maken we een overzicht van bijzondere mos-
vondsten uit de periode 2012-2016. Heb je nog waarnemingen liggen, meld ze dan met het Excel-
formulier of via Verspreidingsatlas.nl. Geef je je waarnemingen via andere kanalen door, zorg er dan 
voor dat de waarnemingen zo spoedig mogelijk gevalideerd zijn.  
Meer informatie: Laurens Sparrius (sparrius@blwg.nl). 
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Vragen aan... Dirk Blok 
 
De meeste mossen heb je waargenomen in Groningen en Brabant. Wat heb je met die streken? 
Om met dat eerste gebied te beginnen: ik woon al een halve eeuw in de provincie Groningen. Maar 
pas tijdens m'n biologiestudie in Groningen, of 'in stad' zoals ze dat hier zeggen, raakte ik in mossen 
geïnteresseerd. De bryologie was in de jaren zeventig nog onderdeel van het curriculum plantensys-
tematiek, en zo kwam ik al snel mijn 'leermeester' Ben van Zanten tegen. Dankzij hem ben ik de 
mossen ingerold. Als onderdeel van de studie kon je in die tijd zelfs een mosseninventarisatie uit-
voeren, een mogelijkheid waar ik dankbaar gebruik van maakte. Voor mossen gold toen nog ‘er staat 
niets boven Groningen’, dus ging ik naar de Zeijer Strubben in Drenthe. De eerste mossen in m'n 
herbarium, Barbilophozia barbata en Ptilidium pulcherrimum, komen daar ook vandaan. Helaas heb-
ben we kortgeleden beide soorten, ondanks intensief speurwerk, daar niet meer terug kunnen vin-
den. Niet verrassend natuurlijk, gezien de landelijke trend. Na de studie kon ik op het Biologisch 
Centrum blijven. Als dienstweigeraar werd ik, uiteraard geheel vrijwillig, tewerkgesteld bij het ver-
spreidingsonderzoek van Ben. Zo heb ik in mijn diensttijd duizenden sporenkapsels geleegd. Een 
welkome en leerzame bijkomstigheid was dat er voortdurend ook voor aanvoer van verse rijpe kap-
sels gezorgd moest worden, met ZW-Ierland als onbetwist beste verzamelbestemming. Daarna ging 
het vizier wat mossen betreft helemaal op Groningen. Met een kleine club rond Ben nam ik deel aan 
de vele excursies naar het kleigebied rond de Dollard en naar de iepen in een groot deel van de pro-
vincie. Die stonden hier, in de tweede helft van de jaren tachtig, nog in onafgebroken kilometers-
lange rijen in de wegbermen.  
 
Brabant is een ander verhaal. Voor de Provincie was ik in de jaren tachtig eerst drie seizoenen werk-
zaam als flora- en vegetatiekarteerder. Ongeveer tien jaar later was m'n comeback, maar dat was 
voor het grootste deel wel in een bureaufunctie. Natuurlijk bleef ik die volgende vijftien jaar wel in 
het mooie Groningen wonen, dus heb ik zelf in Brabant weinig mossen verzameld. Maar ik heb wel 
heel veel Brabantse mossen bekeken. De Provincie was namelijk zo verstandig geweest om in het 
eigen florameetnet ook de veenmossen op te nemen. Nu liggen er heel wat meetpunten in veen-
mosrijke vegetaties en het kwam dus goed uit dat ik, als coördinator van het veldwerk voor meet-
netten en vegetatiekartering, al redelijk goed in die veenmossen zat. Ook nu ik er niet meer werk 
ontvang ik tegen de kerstdagen nog steeds een goed gevulde doos met te controleren veenmossen. 
En dan vergeet ik nog bijna het landelijk meetnet flora, waar in de eerste drie ronden ook alle bo-
demmossen zijn verzameld en bekeken. Al met al heeft dat voor de databank van de BLWG zo'n 
tienduizend Brabantse waarnemingen opgeleverd. 
 
Dankzij jouw inzet staan de mossen van Groningen weer op de kaart! 
Aan de excursies van de 'Drents-Groningse'-mossengroep van Ben nam ik na de Dollardperiode nog 
maar incidenteel deel, omdat die excursies op mijn Brabantse werkdagen plaatsvonden. Maar als 
prima alternatief ging ik met Irene Robertus en wijlen Heddy de Keijzer in ons eigen Noord-Gro-
ningen aan de slag. Inclusief het Lauwersmeer hebben we samen heel wat gebieden uitgekamd en 
zijn alle atlasblokken in onze regio flink opgekrikt. De laatste vijf jaar heb ik met Irene ook de rest 
van de provincie vrijwel gevuld en inmiddels hebben we, ook met hulp van Petra Daniëls, al heel wat 
hokken in Drenthe bezocht. Sinds kort gaan we met een aanzienlijk grotere groep op excursie. Om-
dat Ben vorig jaar, door zijn slechte gezichtsvermogen, het veldwerk zeer tot zijn spijt moest opge-
ven, hebben we zijn groepje van mossenliefhebbers als het ware overgenomen. De focus ligt nu 
vooral op het inventariseren van kleinere gebieden ten zuiden van de stad. Een andere ontwikkeling 
is dat de voorzitter van de BLWG regelmatig zijn gezicht laat zien op onze excursies, zodat de roest-
bruine schorssteeltjes en aspergekorsten je nu om de oren vliegen. Je wordt zo wel geconfronteerd 
met je schrikbarend gebrekkige kennis van korstmossen. Z'n zendingswerk voor het L-deel van de 
werkgroep heeft er al wel toe geleid dat het gehalte aan ledlichtloepen verrassend snel toeneemt. 
En ook als Klaas er niet bij is zien we nu in elk gebied hamsteroortjes! 
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Dirk op de camping in het Folldal, zomerkamp 2014. Foto: Klaas van Dort. 
 
Wat is je favoriete mos en waarom? 
Dat is natuurlijk een hele lastige vraag. Bij sommige voorheen zeldzame soorten raak je nog steeds 
enthousiast, ook al zie je ze nu bij vrijwel elke excursie, zoals Cryphaea heteromalla en Metzgeria 
fruticulosa. Maar Fissidens exilis is sinds de Dollard toch wel een echte topfavoriet, onwaarschijnlijk 
hoe die nietige plantjes zo'n massa schitterende sporenkapseltjes kunnen vormen. Nu we de laatste 
jaren vooral buiten het kleigebied opereren is het natuurlijk vrijwel gebeurd met die fraaie waarne-
mingen. Ook in recent rond de Dollard herhaalde hokken was het aantal vindplaatsen afgenomen. 
Destijds jonge bosjes met veel geschikte kale kleibodem zijn nu minder open, dus ook daar moet je 
nu nog meer je best doen om die kapseltjes te vinden. 
 
Wie is de volgende persoon in deze reeks interviews? 
Daarvoor ga ik toch weer terug naar Brabant. Ik krijg af en toe bijna jaloersmakende berichten uit 
het westelijke deel van de provincie, zoals boomlijken vol met Nowellia curvifolia, een soort die ik 
ooit nog eens in Groningen hoop te vinden. In dat deel van Brabant is de laatste tijd ook heel wat 
mossenwerk verzet, Petra van der Wiel kan daar vast meer over vertellen! 
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Agenda Algemene Ledenvergadering Bryologische en Liche-
nologische Werkgroep van de KNNV 
 
Amersfoort, 4 februari 2017 
 
1. Opening. 
2. Vaststellen agenda. 
3. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering (beschikbaar tijdens de vergadering). 
4. Jaarverslag 2016 (in Buxbaumiella 108). 
5. Financieel verslag 2016 (beschikbaar tijdens de vergadering). 
6. Begroting 2017. 
7. Verslag van de kascommissie (Peter Hovenkamp en Willem van den Akker). 
8. Benoeming kascommissie (Willem van den Akker is herkiesbaar). 
9. Verkiezing bestuursleden. 
 Voorzitter Klaas van Dort en secretaris André Aptroot zijn herkiesbaar voor een tweede 

termijn van drie jaar. Tegenkandidaten kunnen door ten minste tien leden tezamen 
schriftelijk bij de secretaris, uiterlijk twee weken voor de algemene ledenvergadering, 
worden ingediend onder gelijktijdige bereidverklaring van de kandida(a)t(en). 

10. Jaarplan 2017 (beschikbaar tijdens de vergadering). 
11. Kampen en excursies 2017. 
12. Boekencommissie. 
13. Rondvraag. 
14. Sluiting. 
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Adreswijzigingen en opzeggingen kunt u sturen naar penningmeester@blwg.nl.

BLWG-winkel

De BLWG verkoopt diverse veldgidsen en lesmateriaal. Op www.blwg.nl/winkel vind je het 
complete aanbod. Winkelbeheerder: Jan Pellicaan (winkel@blwg.nl).

Agenda Algemene Ledenvergadering

Landgoed Schothorst, Amersfoort, 4 februari 2017 om 12:50 uur

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering (beschikbaar tijdens de vergadering)
4. Jaarverslag 2016 (in Buxbaumiella 108)
5. Financieel verslag 2016 (beschikbaar tijdens de vergadering)
6. Begroting 2017
7. Verslag van de kascommissie (Peter Hovenkamp en Willem van den Akker)
8. Benoeming kascommissie (Willem van den Akker is herkiesbaar)
9. Verkiezing bestuursleden 

De eerste bestuurstermijnen van voorzitter Klaas van Dort en secretaris André Aptroot 
lopen af maar beiden stellen zich herkiesbaar voor een tweede termijn van drie 
jaar. Tegenkandidaten kunnen door ten minste tien leden tezamen schriftelijk bij de 
secretaris, uiterlijk twee weken voor de algemene ledenvergadering, worden ingediend 
onder gelijktijdige bereidverklaring van de kandida(a)t(en).

10. Jaarplan 2017 (beschikbaar tijdens de vergadering)
11. Kampen en excursies 2017
12. Boekencommissie
13. Rondvraag
14. Sluiting

Uiterste inleverdatum kopij

Buxbaumiella 109 (mei 2017): 20 april 2017



 

Buxbaumiella 108
tijdschrift van de bryologische en lichenologische werkgroep

Inhoud Buxbaumiella 108 januari 2017
De mossen van het Krengenbos en de Lugtenakkers 1
H.E. Wondergem

Veranderingen in de mosvegetatie van de Nieuwkoopse Plassen (incl. De Haak) tussen 
1967/1972 en 2009/2013. 2. Veranderingen in veenmosrietland en moerasheide 16
A.J. den Held & I.H.M. Bense

De ontwikkeling van sporofyten van Buxbaumia aphylla (kaboutermos) in beeld 36
H. van der Kolk 

De eendagsexcursie naar Saasveld – Gammelke op 5 november 2016 41
H.R. Zielman

Aankondiging: De Vegetatie van Nederland. Deel 6. 45
K. van Dort, B. van Gennip & M. Schrijvers-Gonlag

Verenigingsnieuws 47

Bespreking: Mossor – en fältguide 48
M. Schrijvers-Gonlag

Bespreking: Basisgids Mossen 51
D. Kerkhof

Activiteitenprogramma 52

Digitale sleutel Scandinavisch bladmossen 55

Veldsleutel voor grondkorsten in Dumortiera 55

Jaarverslag BLWG 2016 56

BLWG Lezingendag 2017 58

Lijst van te verkopen boeken en tijdschriften 59

Herhaalde oproep: mossenwaarnemingen 62

Wijzigingen ledenlijst BLWG t/m december 2016 62

Vragen aan… Dirk Blok 63

Agenda Algemene Ledenvergadering BLWG binnenzijjde omslag

Buxbaumiella is het tijdschrift van de Bryologische en Lichenologische 
Werkgroep van de KNNV. Meer informatie over de werkgroep en de 
index op Buxbaumiella  kunt u vinden op www.blwg.nl.
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mossen en korstmossen
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